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মুখবন্ধ 
বিশ্বের প্রায় সমস্ত রাষ্্রসম্বলিত কোন সংগঠনের জন্মের দ্বিতীয় 

দশকে এ সংগঠন “ভালা কি মন্দ প্রশখু করা অবান্তর | রাষ্ট্রসংঘের 
'স্বপক্ষে' বা “বিপক্ষে' যুজির অবতারণা করা এগ্রন্থের উদ্দেশ্য নয় । 

এর প্রকৃতি ও কার্ধ্যপদ্ধতিই এপুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় | বৃটিশ সংসদ 
বা মাফ্িন কংগ্রেসের মত রাষ্ট্রসংঘও একটি প্রতিঠিত রাজনৈতিক সংগঠন। 
অতএব এর পদ্ধতি ও কাজের ফলাফলের তিভতিতেই এই সংগঠন সম্পর্কে 

সম্যক ধারণা করতে হবে এবং রাষ্রসংঘের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও 

চার্টার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ব্যতীত তা' সম্ভব নয়। এগ্রস্থের নানাস্থানে 

প্রশংসাসূচক বা নিন্দামূলক কিছু কিছু উত্তি থাকলেও প্রশংসা অথবা 

নিঙ্গা করা এর উদ্দেশ্য নয় | রাষ্ট্রসংঘকে বর্ণনা করাই এর লক্ষ্য | 

মৌলিকতার দাবী না থাকলেও বল! যেতে পারে যে, রারীসংঘের 

সদর-দপ্তর থেকে সঞ্চিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই এগ্রন্থ রচনা 

করা হয়েছে। সহজেই অনুমেয় যে, তা সম্ভব হয়েছে রাষ্সংঘের 

ভিতরের এবং বাইরের, নিউইয়র্কের অথবা অন্যস্থানের অনেকের 

সহযোগিতার ফলে । রাষ্ট্রসংঘ সম্পর্কে এরা নিজেদের অতিজ্ঞত। ও 

জ্ঞানের সঞ্চয় আমার সামনে অকৃপণতাবে তুলে ধরেছেন । তাদের 

প্রত্যেককে স্বতন্ত্রতাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা অসম্ভব হলেও একথা 

অনস্বীকার্য যে, এগ্রন্থ যদি কিছুমাত্র সাফল্য অর্জন করে, তবে তা সম্ভব 

হবে এদের ধৈধ্য ও সইদয়তার কারণেই | 

ফে খ্র়ারী, 1959 খ্ষ্টাব্দ। এইচ. জি. এন, 





অন্কবাদকেত্স কথা 

এ গ্রন্থের অনুবাদের দায়িত্ব যখন গ্রহণ করেছিলাম তখন মনে হয়েছিল 

ইংরেজী থেকে বাংল কর! তেমন কঠিন কাজ নয়। পরে অবশ্য বাধ্য 
হয়েই এ ধারণ! পরিবর্তন করতে হয়েছে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, 
অধ্যাপক নিকোলাসের বক্তব্য তার মত আকর্ধণীয়ভাবে বাংলায় রুপান্তরিত 
করা আমার সাধ্যতীত | মূল লেখকের প্রকাশভঙ্গী অলঙ্কারসমৃদ্ধ এবং 
সেই প্রকাশতঙ্গীর ব্যগ্রনা অনুবাদে ফুটিয়ে তোল! দুরূহ | 

পরিতাঘাগত অসুবিধার জন্য “চার্টার' অনুবাদে বিস্তর বাধার সন্দুখীন 
হতে হয়েছে ৷ “চার্টার' সর্বেবৰ আইনের বিঘয় বলে অনুবাদে ভাঘার চেয়ে 

মূল বক্তব্যের যথাযথ প্রকাশের প্রতিই অধিকতর লক্ষ্য রাখা হয়েছে। 
উপযৃক্ত প্রতিশব্দ না৷ পেয়ে “চাগির' কথাটি বাংলায়ও ব্যবহার করেছি। 
“চাটার' অনুবাদে ইংরেজী বাক্যের গঠনশৈলী যথাসম্ভব অনুস্থত হয়েছে। 
তবুও এই গ্যাঁলেঞ্জের' মোকাবিলায় ভুল-ভ্রান্তির সন্তাবনা নিশ্চিত জেনেই 
অগ্রসর হয়েছি । তুলনার সুবিধার জন্য প্রত্যেকটি ধারার প্রথমে ইংরেজী 
ও পরে বাংলাক্ধপ দেওয়া হলো । 

কোন বাক্যের সমস্ত অংশ প্রকাশের জন্য, মূল লেখককতৃক ব্যবহৃত 
ব্যাখ্যার প্রয়োজনে ও ব্যাকরণের কারণে অনেক ক্ষেত্রেই বন্ধনীর আশ্রয় 
গ্রহণ করতে হয়েছে । অনেক ক্ষেত্রে পছন্দমত প্রতিশব্দ পাওয়া যায়নি 
বলে বন্ধনীতে সংশ্রি্ট ইংরেজী শব্দও রেখেছি । তাছাড়াও, ব্যক্তি ব! 

সংস্থা বা অনুরূপ কিছুর নামের ক্ষেত্রেও বাংলার্মপের পাশে বন্ধনীতে 

সংশিষ্ট ইংরেজীরপ রাখা হয়েছে। পুস্তকের মূল ভাব প্রকাশের খাতিরে 

তথাকথিত “হালকা” শব্দের প্রয়োগও দ্বিধাহীন চিত্তেই করেছি । আশা 
করি “গুরুচগ্ডালী" দোষ পৃবের মত এখন আর অমার্জনীয় নয় |. সব 
মিলিয়ে মূল গ্রন্থের বক্তব্য মোটামুটিভাবে ভাঘাস্তরিত হয়েছে বলে বিবেচিত 
হলেই আমার প্রয়াস সাথক হবে | | 

ডঃ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাঁগ, বঙ্গবাসী কলেজ, 
কোলকাতা ), ড: বুদ্ধদেব তষ্াচাষ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কোলকাত। 
বিশ্ববিদ্যালয় ), ডঃ শিবচন্ত্র লাহিড়ী (বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশব- 
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বিদ্যালয় ), ডঃ জগদীশচন্দ্র দেবনাথ (অর্থনীতি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ব- 
বিদ্যালয় ), অগ্রজপ্রতিম শ্রীরমেন্ত্রনাথ বস্সু, বন্ধুবর শ্রীদিদীপ কর এবং 
আমার স্ত্রী শ্রীমতি ভাম্বতী ঘোষ একাজে অকণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন। 
তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ । পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ধদের 
চীফ একৃজিকিউটিভূ অফিসার শ্রীঅবনী মিত্র এবং অন্যান্য কমীদেরও 
তাদের অকৃত্রিম সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই | 

শেখর ঘোষ 
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প্রথম অধ্যায় 

গোড়ার কথ। 

রাষ্ীসংঘের উত্স সন্ধান করতে গেলে অতীতের দিকে ফিরে তাকাতে 
হয়| বাস্তবপক্ষে, আচায়েন লীগ (8০1)8০81) 1.5286) থেকে সম্মিলিত 

জাতিপুঞ্জ পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি সংস্থার মাধ্যমে এমন একটি সংগঠন স্থাষ্ট করার 
প্রয়াস হয়েছে যাঁর ছার! বিশ্বের বিতিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে বিরোধ 

নিষ্পত্তি কর! যায় এবং সমদৃষ্টিতঙ্গী আনা যায় | অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধের ঘটনাবলী থেকেই রাষ্ীসংঘ স্থাপনের প্রত্যক্ষ প্রেরণা আসে । 
যেমনটি হয়েছিন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ক্ষেত্রে, তেমন রাষ্রসংঘের 
ক্ষেত্রেও যুদ্ধ আর একটি শান্তিগংস্থা স্থাপনের প্রেরণা হিসাবে কাজ 
করেছে । নিন্দুকের কাছে এই সাদৃশ্য উপহাসের সামগ্রী হলেও 
এতে আশ্চধ্য হবার কিছুই নেই যে, যুদ্ধের বীভৎসতার বিরুদ্ধে 
বিশ্বমানবের “আর যৃদ্ধ নয় সোচ্চার ধ্বনিকে একটা শান্তি-সংস্থা উপ- 

স্থাপনার মাধ্যমে বাস্তব র্পদেয়ার প্রচেষ্টা হয়েছে । মানুঘের যা কিছু 
প্রিয়, তার ধারক হিসাবে এতদিন ছিল সাবভৌম রাষ্ী। কিন্তু একটা 

বিশ্বব্যাপী ধ্বংসের করাল রূপের মাঝেই স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, মানুঘের 
প্রিয়তম বস্তগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার ভার সার্বভৌম রাষ্্ আর একা বইতে 
পারবে না। দ্বিতীয় বিশৃযুদ্ধ হয়েছিল সাঁবভৌম রাষ্রকে দেবত্বের স্তরে 
উন্নীত করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে, তাই স্বাভাবিক কারণেই বিজয়ী রাষ্ট্র- 
গুলির মোর্চার মাঝেই রাষ্ট্রসংঘের স্ত্রপাত হয় | 194] খৃষ্টাব্দের জুন 
মাসের 12 তারিখে “লগ্ডতন ঘোষণার' (,0177010 79018791101)) মাধ্যমে 

হিটলারের বিরুদ্ধে যুহ্ধরত দেশগুলি পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন জাতির 
সাথে একযোগে কাজ করে “আক্রমণমুক্ত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক 

নিরাপত্তা সমন্বিত' এক বিশৃব্যাপী ব্যবস্থাকে বাস্তবায়িত করার ইচ্ছা 
প্রকাশ করে | 1942 খৃষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারী অক্ষশক্তি বিরোধী জোটের 
€ তখন ) 26টি রাষ্্র ওয়াশিংটন শহরে রাষ্রীসংঘ স্থাপনের সিদ্ধান্ত প্রকশি 
করে পূর্বোক্ত ঘোঘণার বিষয়-বস্তকে আরও জোরদার করে । আসলে 
এটাই ছিল 1941 খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের 14 তারিখের “আটলান্টিক 



2 রাষ্ট্রসংঘ 

চার্টারের' (40200 0081161) দ্বিতীয় পর্যায় । আটলান্টিক চাঠারে 

মোটামুটিভাবে এমন এক' শান্তি স্বাপনের আশ! পোষণ করা হয়, যার 
ফলে প্রত্যেক জাতি তার নিজের সীমানার মধ্যে নিবিঘে বসবাস করতে 

পারবে", যার ফলে সম্ভব হবে “ভয় থেকে মুক্তি” “অভাব থেকে মুক্তি” 
যার ফলে সম্ভব হবে আক্রমণকারীর নিরস্ত্রীকরণ এবং সর্বোপরি আরও 
ব্যাপক এবং স্থায়ী নিরাপত্তার ব্যবস্থা | প্রকৃতপক্ষে ওয়াশিংটন ঘোঘণার' 
(ড/851010800) 79৩০18180101) প্রধান উদ্দেশ্য শাস্তি ছিল না, ছিল যুদ্ধ | 

এতে ছিল মিত্রশজির মধ্যে সাবিক বোঝাপড়ার কথা, ছিল শক্রর বিরুদ্ধে 

যৌথভাবে মরণপণ সংগ্রাম করার কথা এবং জার্মীণীর সঙ্গে আলাদাভাবে 

শান্তিচুক্তি না করার কথা | “ইউনাইটেড নেশানস** কথাটি বেরিয়েছিল 
প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মুখ থেকে এবং সাধারণ শক্রর বিরুদ্ধে এক্যের 
উপর জোর দেওয়াই এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল । তবশ্য একটা স্থায়ী 
সংগঠনের .নামকরণ হিসাবে “ইউনাইটেড নেশনস* কথাটির বিরুদ্ধে 
তর্কবিদরা আপত্তি তুলতে পারেন, কারণ এক্যের মধ্যেই এর স্ব্রপাত 
আবার এ্রঁক্যকেই এর এতিহাসিক উদ্দেশ্য হিসাবে বণিত করা হয়েছে । 
অন্যকথায়, চাঠারের (01081127) মুখবন্ধে যখন বলা হয়েছে বে “এ্রক্যবদ্ধ 
দেশগুলি তাদের শক্তিকে এঁক্যের মধ্যদিয়ে সংহত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ...১% 
তখন হয় পুনরুক্তির নয় অন্তনিহিতদ্বন্বের প্রশ্ন আসে, অবশ্য একথাও বলা 

যেতে পারে যে, মানুষের অনেক প্রচেষ্টার মধ্যেই এ ধরনের দ্বন্দ থাকে । 

অর্থাৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে খানিকটা ধ্যান-ধারণ। গোড়া থেকেই না থাকলে কোন 
প্রচেষ্টাই আরন্ত কর যায় না, আবার খানিকটা অগ্রগতি না হলে প্রচেষ্টার 

উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা অনেক সময়ই স্পষ্ট হয় না। 
অবশ্য 1942 খৃষ্টাব্দের মধ্যেই শান্তির জন্য এবং নিরাপত্তার জন্য 

প্রয়োজনীয় এক্যের পথ অনেকটা প্রসারিত হয়েছিল। যুদ্ধকালীন জোট 
ছাড়াও সন্পিলিত জাতিপুঞ্জের অন্ততঃ আনুষ্ঠানিক অস্তিত্ব ছিল | প্রশ্ উঠতে 

পারে যে মিব্রশভ্তির নেত্বর্গ সম্মিলিত জাতিপুঞ্রকেই তাহলে আরও 
শক্তিশালী করে তুললেন না কেন ? কর্ডেল হাল (0০7611 11) তাঁর 
ক্মৃতিকথায়' (1500০8) বলেছেন যে, সম্মিলিত জাতিপুপ্কে পুনরুজ্জীবিত 
করার চেয়ে বরং একটা নৃতন আস্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলাকেই 
অধিকতর ' বিবেচনাসঙজ্গত মনে হয়েছিল । চাচিলের কোন স্পষ্টোন্তি এ 
ব্যাপারে না থাকলেও যতদূর জানা যায় তিনি সন্নিলিত জাতিপুঞ্জের 
চেয়েও অধিকতর আঞ্চলিক (২9510791) ভিত্তি সম্পন্ন একটি সংগঠনের 



গোড়রি কর্থা বু 

পক্ষপাতী ছিলেন । অবশ্য একথা ঠিক যে 1942 খুষ্টাব্দের মধ্যেই সন্নিলিত 
জাতিপুপ্জ বিফলতার প্রতিমূত্টি হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল ; রাশো-ফিনিশীয় 
যুদ্ধের প্রাকালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্ত সোভিয়ে রাশিয়াকে দোষারোপ করায় 
সোভিয়েৎ ইউনিয়ন ক্ষুন্ন হয়েছিল । ফলে সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের তিত্তি 
আরও দুর্বল হয়ে গিয়েছিল । সর্বোপরি, মাফিন নেতৃবৃন্দের ধারণা 

হয়েছিল যে, সম্মিলিত জাতিপুর্জে মাফিন সভ্যপদ সম্পক্ষিত পুরোনো 
এবং তিক্ত প্রশ্ন না তুলে বরং নতুন একটা সংগঠনের অনুকূলে 
আমেরিকার জনমত গড়ে তোলা অনেক সহজ এবং যুক্তিযুক্ত হবে । 

সব মিলিয়ে একটা নতৃন সংস্থার অনুকূলে এঁক্যমত গড়ে উঠলো এবং 
এও ঠিক হলো যে অক্ষশক্তি বিরোধী জোটের ভিত্তির উপরই প্রস্তাবিত 

সংস্থা গড়ে উঠবে । এই যৌথ প্রচেষ্টার পরবস্তী ধাপ হলো 1945 খুষ্টাব্দের 
অক্টোবরের 30 তারিখের সাধারণ নিরাপত্া সম্পকিত মস্কো ঘোঘণা 

(০95১০০%7 16019190101) ০0? 00০ [০] 21010105 01 9513619.1 

5০711), এতে অংশ গ্রহণকারী দেশ চতুষ্টয় (বৃটেন, চীন, আমেরিক। 

ও সোভিয়েট রাশিয়া ) ঘোঘণা করলো যে, আন্তর্জীতিক শান্তি ও নিরাপত্তা 
রক্ষার জন্য যত শীঘ সম্ভব একট। আন্তর্জাতিক সংস্থা! প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়ত৷ 
সম্পর্কে তারা একমত এবং এই' সংস্থা সমস্ত শান্তিপ্রিয় দেশের সার্বভৌমত্ব 
এবং সাম্যের ভিভিতেই হবে । এতে আরও বলা হলো যে ছোট বড় 

প্রত্যেকটি শান্তিপ্রিয় দেশ এই সংস্থার সভ্য হতে পারবে । এর পরেই 

তেহেরান ঘোষণায় (পয়লা! ডিসেম্বর, 1943 ) করুজভেল্ট, স্টালিন ও চাচিল 
পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীনতাপ্রেমী, শ্বৈরাচার-দাসত্ব-উৎ্পীড়ন-অসহনশীলতার 
মূলোৎ্পাটনে আত্বনিয়োজিত দেশগুলিকে উদাত্ৃস্বরে আহ্বান জানালেন 
সহযোগিতার জন্য, আহ্বান জানালেন সেই সমস্ত দেশকে যেগুলি গণতান্ত্রিক 

রাষ্ট্রস্থলিত এক বিশৃব্যাপী পরিবারের মধ্যে থেকে একযোগে কাজ 
করবে । 

ইতিমধ্যে প্রস্তাবিত বিশ্ব-সংস্বা সম্পর্কে পরিকল্পনা নিয়ে ওয়াশিংটন 
ও লগ্ডনে € এবং সম্ভবতঃ মঙ্কোতেও ) তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে । এ 

ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের মতিগতি খুববেশী জান! যায় না । সম্মিলিত 
জাতিপুপ্ত গঠনের সময় বৃটিশরা তাদের ভূমিকা যেমন লিপিবদ্ধ করে 
রেখেছিলেন, তেমনটি রাষ্্রসংধ গঠনের ক্ষেত্রে হয়নি | অথচ মাকিন 

সরকার স্বীয় পরিবল্পুনা সম্পর্কে সবকিছু খোলাখুলিভাবেই করেছে | অবশ্য 
তার কারণও ছিল । মাকিন কংগ্রেসের সহযোগিতা পেতে গেলে অথবা 



রক রাষ্ট্রসংঘ 

রিপাবলিকান দলের বিরোধিতা এড়াতে গেলে এ ছাড়া অন্য কোঁন উপায় 
মাকিন সরকারের ছিল না । ফলে একদিকে আমেরিকার পররাষ্ট্র বিভাগ 
ও কংগ্রেসের মধ্যে সবদা যোগাযোগ রাখতে হয়েছে এবং অন্যদিকে 

সরকারকে রিপাবলিকান দলের রাষ্ট্রপতি পদপ্রাথী গর্ভণর ডিইউর (79০৮০) 
বৈদেশিক নীতি বিষয়ক উপদেষ্টা জন ফোষ্টার ডালেসের (3০10. 1708697 
1১01155) সাথে আলোচন। চালিয়ে যেতে হয়েছে । যেহেতু বিশ্বের অনেক 
দেশের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরে কোন বিশৃ- 
সংস্থা আমেরিকাকে বাদ দিয়ে গঠন করা সম্ভব নয়, সেইহেতু কংগ্রেস 
এবং রিপাবলিকান দলের সহযোগিতার ব্যাপারে মাকিন সরকারের এই 
প্রচেষ্টার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছিল । এর উপর নির্ভর করছিল 
অক্ষশক্তি বিরোধী জোটের আরও (বোঝাপড়া, নির্ভর করছিল প্রস্তাবিত 
বিশ্বসংস্থার ভবিষ্যৎ গতি-প্রকৃতি। 1944 খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে 
প্রস্তাবিত সংস্থার ব্যাপারে মতামত এবং পরিকল্পনার খসড়া বিনিময়ের 
সময় হয়েছে বলে মাকিন সরকারের পররাষটী দপ্তর বৃটিশ ও সোভিয়েৎ 
সরকারের কাছে প্রস্তাব করে । এইভাবে আগামী দিনের বিশ্সংস্থা 
সম্পকিত মূল প্রশ্বনমূহের ব্যাপারে মতৈক্যে পৌঁছনোর জন্য ওয়াশিংটনে 
বৃহৎশক্তিবর্গের এক ঘরোয়া বৈঠকের আয়োজন চলতে থাকে । শ্রীম্মকালে 
ওয়াশিংটনের ঈঘদুষণ আবহাওয়া আর ইংলগের “কাপ্ট্ি হাউসের' (20815 
০9800 110995০) পরিসর আর শ্যামলিমার পটভূমিকায় 21শে আগষ্ট 
ডাম্বারটন ওক্সে 010১601. 0819) বৈঠক শুরু হয় | আলোচনা হয় 
দুই পধ্যায়ে | প্রথম পর্যায়ে ইংলও, আমেরিকা ও সোভিয়েৎ ইউনিয়নের 
মধ্যে 2!শে আগষ্ট থেকে 28শে সেপ্টে্বর পর্যন্ত | দ্বিতীয় পর্য্যায়ে 
29শে সেপ্টেম্বর থেকে ?-ই অক্টোবর পর্যন্ত রাশিয়ার পরিবর্তে চীন 
আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে। দ্র-প্রাচ্যের যুদ্ধে রাশিয়ার নিরপেক্ষ 
ভূমিকার জন্যই এর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল । আলোচনার এই ধরণ 
থেকেই স্পষ্ট হয়েছিল আর একটা ব্যাপার, সেটা হলো বৃহত্শকিবর্গের 
সদস্য হিসাবে চীনের ত্রিশঙ্কু অবস্থা | ডাঘ্বারটন ওক্সের বৈঠক গোপনে 
হয়েছিল এবং এতে বৃটেনের প্রতিনিধিত্ব করেন স্যার আলেকজাওার 
ক)াডোগান (94 £158900০7 0209827), আমেরিকার প্রতিনিধিত্বে ছিলেন 
মিঃ ছ্েটনিয়াস্ (47. 515100155), রাশিয়ার পক্ষে ছিলেন ওয়াশিংটনে 
রাশিয়ার দূত মিঃ থোমিকো (41, 0107251) এবং চীনের প্রতিনিধি 
ছিলেন ডঃ ওয়েলিংটন কু (01. ড/9111718600 ৪:০০) | 



গোষ্টার কথা / 

যথেষ্ট পরিমাণে হৃদ্যতা ও সহযোগিতাপ্ণ পরিবেশে বৈঠক হয় এবং 
প্রস্তাবিত সংস্থার মূল কাঠামো নিয়ে মতৈক্য প্রায় সাথে সাথেই হয়ে; 
যায়| মতৈক্য হয় একটা সাধারণ সভা (455917019) সম্পর্কে € যেখানে 

সমস্ত সভ্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ থাকবেন ) এবং একটা পরিষদ (0০010011)+ 
সম্পকে । উক্ত পরিঘদে থাকবে বৃহৎশক্তিবর্গ যাদের উপর ন্যস্ত 
থাকবে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব । যদিও ভাম্বারটন ওকর 
আলোচনা সম্পর্কে বিস্তারিততাবে কিছু প্রকাশ করা হয়নি (বিশেষ করে 
বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে), তবুও উক্ত বৈঠকে অংশগ্রহণকারী শক্তি- 
সমূহ তাঁদের নিজেদের সুবিধা-অস্ুবিধার নানা প্রশু নিয়ে খোলাখুলি 
আলোচনা করে এবং যথেষ্ট পরিমাণে যুক্তি-তর্কের অবতারণ। হয় । 
1944 খুষ্টাব্দের অক্টোবরের 9 তারিখের ইস্তাহারে “একটা ব্যাপক 
আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মতৈক্যের কথাই কেবল প্রকাশ 
করা হয় তা নয়, বরং প্রস্তাবিত সংস্থা সম্পর্কে মূলনীতি এবং বেশ 
কিছু খু'টিনাটির ব্যাপারেও মতৈক্যের কথা বলা হয়। আজকের “রাষ্ট্রসংঘ'ঃ 

(0. বি.) বলতে যা বোঝায়, তার রূপরেখা তখনই জনসমক্ষে তুলে ধরা 
হয়েছিল । অবশ্য অছি ব্যবস্থার অন্তর্গত এলাকার প্রশে এবং উপনিবেশের 
প্রশ্ে আলোচনা তখন খুব একট] অগ্রসর হতে পারেনি । তার কারণ 
হিসাবে ছিল সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের স্পর্কাতরতা৷ এবং জাপানী উপনিবেশ- 
সমূহের ভবিষৎ উত্তরাধিকার হিসাবে আমেরিকার স্বার্থের প্রশব । এছাড়াও 
মতাটনৈক্যের কারণে কিছু কিছু ব্যাপারে নীরবতাই শ্রেয়; মনে হয়েছিল | 
মতানৈক্য ছিল নিরাপত্তা পরিঘদে (96০91119 0০90011) ভোট দেওয়ার 
রীতির প্রশ্নে (রাশিয়া বৃহত্শক্তির ভেটো দেওয়ার ব্যাপারে বিধি 
নিষেধমুক্ত ক্ষমতার পক্ষপাতী ছিল) ; মতানৈক্য ছিল সদস্যপদের প্রশে | 

পূর্বেই ঠিক হয়েছিল যে প্রত্যেক শাস্তিপ্রিয় রাষ্রই প্রস্তাবিত সংস্থার 
সদস্য হতে পারবে । প্রশ্ন উঠলো “শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্র 0০৪০০ 19108 5866) 
বলতে সোভিয়েৎ ইউনিয়নের ঘোলটি প্রজাতগ্রকেও (২০/511০) বোঝায় 
কিনা ( সোভিয়ে ইউনিয়ন এই প্রজাতন্ত্গুলিকে আলাদ৷ রাষ্ট্র হিসাবে 
দাবী করেছিল ) এবং শান্তিপ্রিয় (৮5৪০০ 10105) বলতে শুধু 1942 

খৃষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারীর ইউ এন, ঘোষণায় (ঘয. বি, 106০19186101) 

'্বাক্ষরকারী দেশগুলিকেই বোঝায় কিনা | এ ধরণের গুরুত্বপূর্ণ বিঘয়ে 
আলোচনা যাতে সবৌচ্চ পর্যায়ে হতে পারে সে জন্য সেগুলিকে বৃহৎ 
শক্তিত্রয়ের আসন্ন বৈঠকের জন্য রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হাল |. . 



স্লাইস 

অতএব ভাশ্বরুটন্র ওক্সের আলোচনায় যে স্যস্ত প্রশ্ের মীমাংসা সম্ভব 
হুয়নি সে সমস্ত প্রশ্নের জন্য ইয়াল্টায় বৈঠকের (৪1৫. (6010010006) 

ঠাসা কাধ্যসূচীর মধ্যেও স্থান সংকুলান করা ব্যতিরেকে উপায় ছিল না । 
ইয়া্টা বৈঠকে স্থিরীকৃত অন্যান্য বস্তুর মত রাষ্্রসংঘ সম্পকিত নান৷ 
/সিদ্ধান্তের মধ্যেও পাওয়া যায় অবহেলা ও তাবালুতার ছাপ! এই 
'বৈঠকে অংশ্ব গ্রহর্ণকারীরা তাঁদের নিজ নিজ দেশের স্বার্থকে উপেক্ষা 
কৃরে এমন সমস্ত সূত্র মতৈক্যের খাতিরে আমদানী করেছিলেন যার 

ভিত্তিতে পরবর্তীকালে রাষ্ট্রসংঘের সুষ্ঠু পরিচালনা সম্ভব বলে মনে হয়নি | 
নিরাপত্তা পরিঘদে ভোট দেওয়ার রীতি সম্পর্কে আমেরিকা ও বৃটেনের 

প্রস্তাবে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন রাজী: "হয় | উক্ত প্রস্তাব অনুসারে স্থির 
হয় যে প্প্রণালীগত প্রশ্ন সম্পকিত সিদ্ধান্তে” (02০15101500 [/০- 
০5৫12] 10869175) ভেটো দেওয়া চলবে না ; নিরাপত্তা পরিঘদে কোন 

বিবাদ মীমাংসার ব্যাপারে কোন সদস্যরাষ্ট্রী ভোট দিতে পারবেনা যদি 
ধযেই সদস্যরাষ্ট্র উক্ত বিবাদে পক্ষ হিসাবে জড়িত থাকে । অবশ্য যদি 
কোন বিবাদের ব্যাপারে সামরিক শক্তি নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে 
হয় তবে নিরাপত্ত। পরিঘদের প্রত্যেক স্থায়ী সদস্যের সন্মতিক্রমেই তা 
হাতে পারবে | এমনকি নিরাপত্তা পরিঘদের কোন স্থায়ী সদস্যের বিরুদ্ধে 
সামরিক শক্তি প্রয়োগের সিদ্ধাস্তেও উক্ত সদস্যের সন্রতির প্রয়োজন হবে । 
বাষ্রসংঘে সদস্যপদের প্রশ্নে ঠিক হয় যে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে 1945 খৃষ্টাব্দের 

পয়লা মার্চের মধ্যে যুদ্ধ ঘোঘণাকারী প্রত্যেকটি রাষ্ট্র সদস্য হতে পারবে । 
স্টালিন সোভিয়েৎ ইউনিয়নের -ঘোলটি প্রজাতন্রকেই সদস্যপদ দেওয়ার 
দাবীকে কমিয়ে শুধু ইউক্রাইন ও বাইলোরা শিয়াকে রাষ্্রসংঘের সদস্য 
করার দাবী জানান | চাচিল স্টালিনের এই দাবীকে সমর্থন করেন 

কারণ তারতের সদস্যপদ প্রাপ্তি (কমনওয়েলুথের কাঠামোর মধ্যে 
ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্বেই ) তার উদ্দেশ্য ছিল। ক্কুজ্রভেজ্ট 
বলেন যে, রাষ্ট্রসংখ প্রতিষ্ঠাকয্পে আসন্ন সন্মেলনেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করা ঠিক হবে। তবে তিনি কথা দেন যে উক্ত সন্দেনুনে 
আ্ীমেরিকা স্টালিনের প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেবে । আরও ঠিক হয় বে 

রাষ্টসত্ঘ প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোক্তা দেশগুলির মধ্যে বৃহৎ্শজিব্রেয় 
€ আয়েরিকা, রাশিয়! ও বৃটেন ) ছাড়াও ক্রান্স এবং চীন থাকবে এবং 1945 
খুষ্টাব্দের 25শে এপ্রিল থেকে আমেরিকার সানৃক্কান্সিক্কো (92107217982) 

শহারে উজ সংস্থ প্রৃতিষ্ঠাকম্নে আনুষ্ঠানিক সন্মেলন শুরু হবে । 



গোড়ার কথা দী 

রাীংধের মুল কাঠামো পাকাপাকিভাবে গড়ে উঠায় আগেই কিছু 
কিছু বিশেষ ধরণের এবং আপেক্ষিকতাবে ছোট ছোট আন্তর্জাতিক 
সংগঠনের জন্ম হয়েছিল | বিশে ধরণের প্রয়োজন মিটানোর জন্য 
এগুলির দরকার হয়ে পড়েছিল । উদাহরণ স্বরূপ 1943 খৃষ্টাব্দে 

প্রতিষ্ঠিত “সম্মিলিত জাতিসমূহের ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের (09 
হ001650 781109105 7২61166 2150 7২6178101111911017) 4£১01011015115168071) 

কথ বল। যেতে পারে । এই দপ্তরের দরকার হয়ে পড়েছিল সৃদ্ধক্ষেত্র 

থেকে পণ্চাদপপরণরত অক্ষণক্তির পেনাবাহিনীসমূহের বিধ্বংসী কার্ধ্য- 
কলাপের ফলে । তাছাড়াও, এই বিশেষ ধরণের সংস্থাগুলির উৎপত্তির 

লে ছিন “অরাজনৈতিক এবং কার্যযভিত্তিক আন্তর্জাতিক সস্মা' 
(50100610181 [176617790101081 05971990190) গঠনের পক্ষপাতী কিছু 

উদ্যোগী পূরুঘের (বৃটেন ও আমেরিকার ) প্রচেষ্টা । “অরাজনৈতিক এবং 
কাধ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থার*ঃ স্বপক্ষে যুক্তির অবতারণ! করতে গিষে 

এরা “আন্তর্জীতিক শ্রমিক সংগঠনের! (0. 1. ০.) কথা তুলেছিলেন । 
লন্মিলিত জাতিপুঞ্জের ধ্বংসম্তপের মধ্যেও এই সংগঠনের অস্তিত্ব ও 
কাধাকারিতা প্রণংসমানভাবেই বজায় ছিল । “অরাজনৈতিক এবং কার্্য- 
ভিত্তিক আন্তর্জীতিক সংস্থার” অনুকলে দৃষ্টিভঙ্গিসম্পর ব্যক্তিদের মতে 
আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও পসৌহার্দোর স্ফকরণ তেমন সমস্ত সংগঠনের 
মধ্যেই সম্ভব যে সংগঠনগুরি রাজনৈতিক দ্বিধা -দ্ন্বের উর্ধে থেকে মানুঘের 
বিশ্বজনীন অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজন যিটানোর কাজে আত্মনিয়োগ 
করতে পারে । এঁদের মতে, আন্তর্জাতিক জীবনের বিভিন্ন ক্েত্রের 
প্রয়োজন মিটানোর জন্য এ ধরনের একাধিক সংগঠন স্বাপন করা উচিত । 
ধার ফলে দেখা যাবে যে, আন্তর্জাতিক পধ্যায়ে জন-জীবনের বেশীর ভাঁগ 
ক্ষেত্রই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এই সংগঠনগুলির মাধ্যমে এবং এই সংগঞ্জন- 
গুরিই ধাপে ধাপে সার্বভৌম রাষ্ট্র নামক বিধ্বংসী রাজনৈতিক দাঁনৰকষে 
তার আচ্ছন্নতার সুযোগে বেধে ফেনে (যেমন লিলিপুটের লোকেরা 
প্লাণিতারকে বেবেছিল ) বিশ্বের কল্যাণ সাধন করবে 1 অরাজনৈতিক 
ও কার্ধ)তিত্তিক সংগঠনের পক্ষপাতী খুব আশাবাদী দৃষ্টিত্গির অনুকষে 
খুব বেশী লোক না থাকলেও বিভিন্ন প্রন্তাবের পক্ষে সমর্থন খুব কম 
ছির না। এর জ্বন্যই সম্ভব হয়েছিল 1943 খৃষ্টাজ্সের মে ও জন 
মদে তাজিনিয়ার “হট্ শ্পিংসে" অনুষ্ঠিত “অক্ষশক্তি বিরোধী রাষ্টরসম্হেক্র 
(80155 1420003) সন্মেলনের ভিতিতে “খাদ্য ও কৃঘি সংস্থার 



৪ প্বাগ্রনংঘ | 

(540) উদ্ভব | এর পরই 1944 খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে নিউ হ্যাম্পৃশায়ারের 
ব্রেটন উডভূসে (3196010 ৬/০০৫৪১ বা 17270106517176) অর্থসংক্রান্ত 

'বিষয়ে উক্ত দেশগুলির মধ্যে বৈঠক হয় | এই বৈঠকের ফল স্বরূপ 

উৎপত্তি হয় দুটি আন্তর্জাতিক খণদান সংস্থার | তার একটি হলে 
“আন্তর্জীতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (171617080101081 78101 0 

[২6০0115110106101 8100 10656100107), এবং আর একটি হলো 

“আত্তজাতিক অর্কোঘঃ (0101617181001091 7 006681% 70100) | মোটামুটি 

একইভাবে 1944 খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে শিকাগোতে অনুষ্ঠিত অসামরিক 
বিমাঁন চলাচল সম্পর্কে এক আন্তর্জীতিক সন্মেলনের ফলস্বরূপ “আন্তর্জীতিক 
অসাঁমরিক বিমান চলাচল সংস্থার” .010661709010081 0151] /৯৮121101 

01891012911011) জন্ম হয় | অবশ্য এই সংস্বার পর্ণাঙজ গঠন হয়েছিল 

শেষ পর্যন্ত 194? সালে ৷ উল্লেখিত সবগুলি সংস্থাই স্বকীয় সাংবিধানিক 

কাঠামোর ভিত্তিতে কাজ করতো এবং প্রত্যেকটি সংস্থা কেবল সদস্য- 
রাষ্ট্রগুলির কাছে তার কাধ্য-কলাপের জন্য দায়ী থাকতো | এই সংস্থা- 
গুলির সদস্যপদ কোনক্রমেই ছকে বাধা ছিল না| অন্য কথায়, কোন 
এক সংস্থার সব সদস্যই যে অন্য একটি সংস্থার সদস্য থাকবে এমন 
কোন ব্যাপার ছিল না । একদিক থেকে দেখতে গেলে এই সংস্থাগুলির 

উদ্দেশ্যের সাথে রাষ্্রসংঘের উদ্দেশ্যের কোন বিভেদ ছিল না ; আবার 
অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে এই সব সংস্থার সবগুলিরই নিজস্ব দৃষ্টি- 
তঙ্গী ও প্রেরণ! ছিল, সবগুলি সংস্থারই স্বকীয় সত্বা ছিল । 

ইয়াল্টা থেকে ফিরে প্রেসিডেন্ট রূজভেল্ট এক ভাঘণে মাকিণ 
কংগঘেসকে বলেন, “এবার আমরা যুদ্ধ শেঘ না হওয়া পর্য্যন্ত শান্তি প্রচেষ্টা 
থেকে বিরত থাকার পুরোণেো ভুল আর করবো না । আমরা একই 
সাথে যুদ্ধের আশ সমাপ্তির জন্য এবং স্থায়ী শাস্তির জন্য সংগ্রাম 
করে যাবো 1 এই মতবাদের -পরিপ্রেক্ষিতেই চারারের (0108119) 

খসড়া চূড়ান্ত পধ্যায়ে করে ফেলার জন্য প্রস্তাবিত সান্ক্রান্সিস্কো 
সম্মেলনের ব্যবস্থাপনা পুরোদমে চলতে লাগলো | এমনকি প্রেসিডেন্ট 
রূজতেন্টের আকস্মিক মৃত্যুতেও তা বিধিতি হলো না। আমেরিকার 
প্রেসিডেণ্ট হওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই টুম্যান (01091) তাঁর স্বভাব- 
সিদ্ধ দৃঢ়তার সাথে ঘোষণ। করলেন যে সন্মেলনের প্রস্ততি পর্ব-পরিকল্পনা, 
অনুযায়ী চলবে । 25 শে এপ্রিল সানৃক্রানসিস্কো, শহরে আমেরিকার 
পররাষ্ীঘচিব মিঃ ্েনিয়াসের সভাপতিত্বে “'রাষ্্রনংধের আন্তর্জাতিক 



গোড়ার কথা % 

সংগঠন সম্পকিত সন্মেলন' (0. টি, 00106616005 01 [1)09:78119109 

001881715861010) শুরু হয় । 

সাবৃকফ্রানসিস্কো সম্মেলনের কোন বিশদ বিবরণ পাওয়৷ যায় না। 
কেইন্জ (০3795) ব৷ হারল্ড নিকল্সন্ (779:014 টব1০91507) ভার্সাই 
সম্মেলনের (৬০75811169 000160০6) যত জীবন্ত ছবি তুলে ধরেছেন, 

সান্ফ্রান্সিক্কেতে অংশগ্রহণকারী কেউই তা করেননি! ডেভিড হান্টার 
মিলারের “প্যারিস সম্মেলনের ডায়ারীতে 0098৬1৫ [700161 711116175 

[01915 ৪ 006 00006161008 ৪ 7৪719) প্যারিস সন্মেলনের যে বাস্তবান্গ 
খতিয়ান আছে, তেমন কিছুও সানৃফ্রান্সিক্কো সন্মেলন সম্পর্কে পাওয়া 
যায় না । তার অবশ্য কারণও আছে। প্রথমতঃ আমেরিকা, ইংলও ও 
সোভিয়েৎ ইউনিয়নের মধ্যে আগেই বোঝাপড়া ছিল যে শান্তিচুক্তি ও 

চাটার পৃথক পৃথক ভাবে হবে, ফলে ভার্সাই সম্মেলনের নাটকীয়তা 
সান্ক্রান্সিক্কোতৈে সম্ভব ছিল না । এছাড়াও, 1946 খৃষ্টাব্দে প্যারিসে 
অনুষ্ঠিত শান্তি সন্মেলনে' (62০6 00716516706 ০1 ৬/0110 %/৪7 ]]) 

ছিত্তীয় বিশ্ব-যুদ্ধের যবনিকাপাতি সন্তোঘজনকভাবেই হয়েছিল | দ্বিতীয়তঃ 

শান্তিচুক্তি ছাড়াও সন্মিলিত জাতিপুঞ্ত গঠনের কাজ পুরোপুরিই ভার্সাইতে 
করতে হয়েছিল, কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ গঠনের সব কাজই সান্ফ্রান্সিক্কোতে 
করার দরকার হয়নি কারণ রাষ্ট্রসংঘের ভিত্তিপ্রস্তরের অনেকখানিই 
ডাম্বারটন ওক্সেই গাথা হয়ে গিয়েছিল । এছাড়াও আরও কিছু ভাবার 
আছে। বাস্তবিকপক্ষে ইউরোপে যুদ্ধ চলেছিল 1945 খুষ্টাব্দের মে মাসের 

8 তারিখ পধ্যন্ত এবং এ সময়ে এশিয়ায় যুদ্ধ পুরোদমে চলছিল । ফলে 
সাবৃক্রান্সিস্কোতে সর্বোচ্চ পধ্যায়ের নেতারা জড়ো হতে পারেন নি 
বলে (যেমন হয়েছিল ভার্সাইর ক্ষেত্রে) সানৃক্রান্সিস্কো সম্মেলনের 
চটক ভাসাইর মত হয়নি। সানৃফ্রান্সিক্কোতে দ্বিতীয় সারির নেতারা 
(অংশগ্রহণকারী দেশগুলির বৈদেশিক মন্ত্রীগণ ) গিয়েছিলেন । উইলসনের 

তার্সাই যাঁওয়ার মত ট্রম্যান সানৃক্রান্সিস্কোয় যেতে পারেন নি। তাঁকে 
ওয়াশিংটনেই থাকতে হয়েছিল! অন্য. কথায় অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্র 
সমূহের কর্ণধারগণ সানৃক্রান্সিস্কো থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে 
তাঁদের নিজ নিজ রাজধানীতে থেকে গিয়েছিলেন এবং সেখানে বসেই 
তাঁরা টেলিফোনে বা বেতারে খবর পেতেন এবং খবর পেয়ে যখন 
যেরকম বুঝতেন নিদের্শ পাঠাতেন | কখনও রাশ একটু ছাড়তেন, কখন 
বা. একটু শক্জ করে ধরতেন । কিন্তু বেশীর ভাগ ব্যাপারেই তীর! 



0 রিম 
সারফান্সিস্কোতে প্রেরিত তাঁদের অধীনস্থ প্রতিনিধিদের উপর সিদ্ধন্কি 
গ্রহণ করার ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছিলেন | সর্বশেষে বলা যেতে পারে ঘষে, 
সান্ক্রান্সিস্কোর কাধ্যকলাপ পুরোণো বলে মনে হয়েছিল | ইদানীং- 
কালে সািক শান্তি ও নিরাপত্ত/ রক্ষার জন্য বিশ্ব-ব্যাপী সংগঠন গড়ার 
কাজ সবপ্রথম হয় তার্সাই সম্মেলনে সন্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্থাপনের মাধ্যমে । 
তখন যে আশা-নিরাশা, দ্বিধা-দন্্, উত্তেজনা ছিল, সান্ক্রান্সিক্কোতে, 

অর্থাৎ বিশৃ-সংস্থা গঠনের দ্বিতীয় অভিজ্ঞতার প্রাক্কালে, ত! সম্ভব ছিল ন৷ 
(যদিও অনেকে আশী করেছিলেন যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ব্যধতার 
কারণ রাষ্ট্রসংঘের নায়কের দূরীভূত করবেন)। সানৃক্রানৃসিক্কোতে 
কোন নতুন ইতিহাস লেখা হয়নি, বরং পররোণো ইতিহ"'সকেই ঘঘা- 

মাজা করা হরেছিল | বিশ্বসংস্থা গঠনের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা বলেই এতে 

জাঁকজমক ভার্সাই সম্মেলনের মত ছিল না৷ । 
প্রেণিডেণ্ট উইলপনের “প্রকাশ্য সভায় গুহীতি খোলাখুলি চুি- 

পত্রের” (0902) 09%67809, 01015 211০৫ ৪) নীতি সবান্তঃকরথে 
সানৃফ্রান্পিক্কোতে অনুস্থত হয়েছিল । শুরু থেকে শেষ পধ্ান্ত এই 
সম্মেলন হয়েছে ঢাক-ঢোল পিটয়ে । বল। যেতে পারে সানৃক্রান্সিস্কে৷ 
সম্মেলন ছিন সাংবাদিকদের স্বর্গ ॥ তার কারণও ছিল। শিকাগোর 

ভৌগোলিক ও সামাজিক আবহাওয়া, মাকিণ সাংবাদিকতার এতিহ7, 
সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী রাধ্রগুলির মধ্যে খবরের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার 
জনা প্রতিত্বন্বিতা এবং মাকিণ জনসমর্থনের মাধ্যমে সিনেটের সমর্থন 
লাভের জন্য সমন্মেবনের উদ্যোক্তাদের ব্যগ্রতা--প্রভৃতি কারণে 
সান্ক্রানুসিস্কো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মধ্যে সবচেয়ে প্রকাশ্য 
বলে স্বীকৃত। সান্ক্রান্সিস্কোতে 2636 জন সাংবাদিক জড়ো হয়েছিলেন 
এবং অংশগ্রহণকারী রাষ্্রগুলির প্রতিনিধিদলসম্হ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই 
সাংবাদিকদের সন্মেলনের খবরাখবর সরবরাহ করতেন । মাঝে মাঝে 
অবশ্য পঞ্চশক্তির বা বৃহত্শজিত্রয়ের গোপন বৈঠক হতো, তবে নে 
শুধু নামে মাত্রেই । এমনকি সাংবাদিকরা যখন ধারেকাছে থাকতেন বন 
তখন উন্যোক্তারাই আগ্রহভরে সাংবাদিকদের কি হচ্ছে না হচ্ছে 

খ্বানাতেন । শান্তি সংস্থার জন্মভূমি হিসাবে সান্ক্রান্সিস্কো আরও 
একদিক দিয়ে ভার্সাই থেকে স্বতন্ত্র । চার্টার সম্পকিত বিভিন্ন সিদ্ধাস্ধ 
দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠের তোটে হয় এবং বিভিম্ন উপধারা একে 
“কে (01599 ৮5 08998) তোটে দেওয়া হয় এবং গৃহীত হয়। বাধ 
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জংক্রর ব্যাপারে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশে যথেষ্ট পরিমাথে মতৈক্য আগে 
প্কেকেই ভাব্বারটন ওক্সে, না হয়ে থাকলে সাবৃক্রানৃসিক্কোতে এ ধরনের 
কাধ্য-প্রণানী কিছুতেই সম্ভব হতো না। জ্যার চাল্স্ ওয়েব রি 
€51 0041155 ₹/০৮51৩) বলেন যে, বৃহত্তর সম্মেলনের কেন্দ্রবিন্দু 
হিসাবে গুরুত্বপূণ বৃহৎ্শক্িগুলির ভিতর যথেষ্ট পরিমাণে বোঝাপড়। 
না থাকলে এবং তাদের মতামতের উপর ক্ষুদ্র শক্তিগুলির আস্থা ন! 
থাকলে এই সম্মেলন সফল হতো কিনা সন্দেহ আছে । ভোটের মাধ্যমে 

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যবস্থার ফলে এই সন্মেলনের কাধ্যপ্রণালী গণতন্ত্র 
সম্মত হয়েছিল এবং বাস্তবের দিক থেকে দেখতে গেলে এর মৃন্য অস্বীকার 
করা যায় না। _ 

সোভিয়েও সৈন্যবাহিনী যেদিন বালিন পরিবেষ্টন করেছে বলে 
ঘোষণ। করলো৷ সেদিনই সান্ফ্রান্সসিক্কো সম্মেলনের সূচনা হয়। তারপর 
নয় সপ্তাহ ধরে সম্মেলন চলেছিল, কিন্তু চলমান যুদ্ধের প্রভাব 

দান্ফ্রান্সিস্কো সম্মেলন কখনই কাটিয়ে উঠতে পারেনি । তীর উদ্বোধনী 

ভাঘণে মিঃ ্েট্রনিয়াস সবার মনের কথাটি বললেন, “বিলম্বে সমূহ 
ক্ষতিই হবে 1” সবারই ধারণ। হয়েছিল যে, শান্তি (অন্ততপক্ষে যুদ্ধ- 
বিরতি) যতই এগিয়ে আসৃছে, বৃহশক্তিব্রয়ের মধ্যে যুদ্ধকালীন 
শ্রকতা 'ততই কমে আসছে, অথচ সবার এ ধারণাও ছিল যে বুহথ- 

শক্তিত্রয়ের মধ্যে এক্য ছাড়া বিশ্সংগঠনের মাধ্যমে শাস্তির ব্যবস্থা 

অসম্ভব | কিন্ত দিন দিন সোভিয়েৎ ইউনিরন ও পাশ্চাত্য দেশগুন্বির 
মধ্যে বিভেদ বেড়েই চলেছিল । ইউরোপে যেদিন “বিজস্ব'' ঘোঘণ! 

কর! হয় তার দুদিন আগে লগ্নে অবস্থিত পোলিশ (০119) সরকারের 
প্রতিনিধিগণ মস্কোতে গ্রেপ্তার হন। আন্তর্জাতিক সৌজন্যবোধ সম্পকে 

সোতিয়ে সরকারের ধারণ যে পাশ্চাতযোর ধারণ! থেকে কত ভির 
ধরনের, তা এই ঘটনা থেকে প্রতিভাত হরেছিল । একথা সত্য ৫ম, 
সৃহৃতশক্তিবর্গের মধ্যে ক্রমবদ্ধমানন বিভেদের ফলেই শুরু থেকে শেছ 
প্যস্ত পোলিশ সরকারের কোন মুখপাত্র সম্মেলনে উপস্থিত ছিঞ্পেন না। 

শ্ররত্ষন্য এবং সাবৃক্রাব্সিক্কোতে উপস্থিত ন্বেতৃবর্গের অনেককেই 
তাঁদের ঘওরোয়! সমস্যার দিকে মনোনিবেশ ররতে হয়েছে বলে সম্রেললের 
অবপ্ঈগতি কখনও ব্যাহত হয়েছে, আবার কখনওব। বথে্ পরিমাণে বিচার” 
রিবেছৰ! ছাড়াই কাজ চালিয়ে যাওয়া হয়েছে । এর ফলেই চাারের অনেক 
খ্বায়গায় নানা ধরনের ক্রটি-বিচ্যুতি থেকে গেলছ । অব্য এও বলা যায় না ষে, 
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আরও মন্থর গতিতে এগুলে আরও ভাল হত। সেক্ষেত্রে হয়তো বিঘুকারীরা; 
এবং ভাবুকেরা পেয়ে বসতো! এবং চার্টারকে নিখুত করতে গিয়ে খু'টি- 
নাটি সম্পর্কে বেশী সচেনতার ফলে হরতো৷ মূল এঁক্য মাঠে মারা যেতো | 

মিঃ ষ্রেট্টনিয়াদ্ আমেরিকার (যে দেশে সন্মেলন হয়েছিল ) প্রতিনিধি 
হ'লেও সন্মেলনের শুরু থেকে শেঘ পর্য্যন্ত তাঁর সভাপতি থাকার পক্ষপাতী 
মিঃ মলোটভ ঠা, 11০196০%) ছিলেন না এবং সে কথা তিনি শুরুতেই 
বলেছিলেন । তীর প্রস্তাব ছিল যে উদ্যোক্তাদেশগুলির সবাই ঘুরে ফিরে 

সভাপতিত্ব করুক । তাছাড়া সোভিয়েৎ ইউনিয়নের আপত্তি ছিল 

আর্জেন্টিনার সন্মেলনে অন্তর্রক্তি সম্পর্কে (যদিও লাটিন আমেরিকার 
দেশগুলি আর্জেন্টিনা সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করছিল ) | আর্জেণ্টিনার 
অর্ত ভক্তির ব্যাপারে ভোট হওয়ার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠলো রাষ্সংঘের 

ভবিঘ্যৎ কাধ্যধারার রূপ, এতে দেখা গেল যে রাষ্ট্রসংঘ দুই শিবিরে 
বিভক্ত--সাভিয়েট শিবির এবং লাটিন আমেরিকা । সোভিয়েৎ বাশিয়ার 
সমর্থনে ছিল যুগোশ্বাভিয়া এবং গ্রীস ( ইউক্রাইন ও বাইলোরাশিয়ার 
সভ্যপদ তখনও স্বীকৃত হয়নি ) এবং অন্য সমস্ত দেশগুলি হয় ভোটদান 
থেকে বিরত থেকেছে, নয় লাটিন আমেরিকার দেশগুলিকে সমর্থন করেছে । 
রাষ্্রীসংধের চাারের খসড়া তৈরী করতে গিয়ে সবচেয়ে মারাত্বক মতবিভেদ 
হয় নিরাপত্তা পরিধদের সাথে আঞ্চলিক সংস্থাগুলির কি ধরণের সম্পর্ক 

থাকবে তা নিয়ে | তখন পধ্যস্ত এটাও লাটিন আমেরিকার সমস্যাই 
ছিল। এ সমস্যার স্থষ্টি হয়েছিল 'মেস্কিকো। সিটিতে (681০0 ০19) 

আমেরিকার রাষ্টগুভির সন্মেলনের (10661-41011021 00106161106) 

ফলে। উক্ত সন্মেলনে দাবী কর। হয়েছিল যে লাটিন আমেরিকার দেশ- 
গুলির মধ্যের বিভেদ তার। নিজেরাই মীমাংসা করবে । ভিতরে ভিতরে 
অবশ্য অনেকেরই ধারণা .ছিল যে রাষ্ট্রসংঘ আশানুরূপভাবে শান্তি ও 

নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারবে না | তাই বিভিন্ন আঞ্চলিক ব্যবস্থার 

মধ্যে নিরাপত্তার খোঁজ তখন থেকেই অনেকে করছিলেন | কিন্ত এ ভয়ও 
মোটামুটি ব্যাপকভাবেই ছিল যে সব দেশই যদি আঞ্চলিক ব্যবস্থায় মেতে 
উঠে তবে নিরাপত্তা পরিষদের হাতে কোন ক্ষমতা না থাকাই স্বাভাবিক 
এবং ক্ষেত্রবিশেঘে নিরাপত্তা পরিবদের নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা 
ছাড়া কিছু করার থাকবে. না । যাই হোক্, এ ব্যাপারে আলোচনা দীর্ঘ 
হলেও খুব তিক্ত হয়নি এবং যে স্ত্রের (95019) ভিত্তিতে মতৈক্য হয় 
€স সূত্রেই হলে! চা্টারের 51 নহর ধার! (410915 51) ॥ 
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আমরা আগেই দেখেছি যে অছি অন্তর্গত এলাকাসমূহ ও উপনিবেশের 
প্রশ্নে ডাম্বারটন ওকে কিছু হয়নি এবং সে ধাটতি প্রণ করার দায়িত্ব 
সম্পৃ্ভাবে সানৃক্রানৃসিক্কো সম্মেলনের ছিল | ইয়াঁন্টা বৈঠকে শুধু ঠিক্ 
হয়েছিল যে, রাষ্ট্রসংঘের অছি-ব্যবস্থা (07851659171 9536610) প্রযোজ্য হবে 

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অছিভুক্ত দেশগুলির ক্ষেত্রে 0.52806 121709665), 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বের উপনিবেশসমূহের ক্ষেত্রে এবং সেই সমস্ত দেশের 
ক্ষেত্রে যারা স্বেচ্ছায় অছি-ব্যবস্থার আওতায় আসবে । কথা ছিল যে, 
সন্মেলনের পূর্বেই বৃহৎ পাঁচটি শক্তি (318 771%6) এ ব্যাপারে আলোচন। 
করে যা? হয় ঠিক করবে । কিন্তু তেমন কোন আলোচনা না হওয়ায় 
সাবৃক্রান্সসিস্কো সন্মেলনেই এ প্রশ্ের মীমাংসা কর] ছাড়া উপায় ছিল না । 
এ নিয়ে আলোচনা মাঝে মাঝে খুব তিক্ত আকার ধারণ করেছিল । 
বিভেদ হয়েছিল ওপনিবেশিক, ভূতপূৰ ও্পনিবেশিক ও ওপনিবেশিকতা 
বিরোধী রাষ্রসমূৃহের মধ্যে এবং সোভিয়েৎ ইউনিয়ন যথারীতি শেষোক্ত 
দলে ছিল | এ প্রশ মীমাংসার জন্য সম্মেলনের সময়ের অনেকখানিই 
খরচ করতে হয়েছিল এবং শেঘ পর্যযত্ত যে মতৈক্য হয় তার প্রতিফলন 
আমরা দেখতে পাই চাটারের একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে | 
সবচেয়ে মারাত্বক মতবিভেদ অবশ্য হয়েছিল ভেটো (৬০৫০) নিয়ে! যখন 

অগ্রেলিয়া৷ ও নিউজিল্যাণ্ডের নেতৃত্বে ক্ষুদ্র শক্তিবর্গ আন্ত্জীতিক বিবাদের 
শান্তিপূর্ণ মীমাংসার ক্ষেত্রে € ইয়াল্টা স্ত্র অনুসারে) ভেটো প্রয়োগের 
প্রস্তাবিত ক্ষমতাকে সমালোচন৷ করতে শুরু করলো, তখন দেখা গেল যে, 
ইয়াভ্টা সূত্রের (৪108. 601100918) তাৎপর্য সম্পর্কে বৃহৎশক্তি ব্রয়ের 
ধ্যান-ধারণায় বিস্তর প্রভেদ ছিল | “ইয়াল্টা সূত্রের তাত্পধ্য পরিস্কার- 

ভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য মে মাসের 22 তারিখে 23টি প্রশ সম্বলিত এক 

তাঁলিক৷ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিবর্গ সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের কাছে পেশ 
করলেন ! উক্ত প্রশ্বাদির উত্তর দেওয়ার সময় দেখা গেল যে, একমাত্র 

সোভিয়ে ইউনিয়নই সম্পর্ণ রূপে প্রতিবন্ধকহীন ভেটো ক্ষমতার (100 7৩1- 
০90 ০০০ ৮০ম/৩) পক্ষপাতী ছিল এবং সোভিয়েৎ প্রতিনিধিদের মতে শুধু 
প্রণালীগত' প্রশেই ৫৮:০০০৫৪1৪। 1780061) নয়, কোন বিষয়কে নিরাপত্তা 

পরিঘদের আলোচন।সৃচীতে স্থান দেওয়া হবে কিনা লে ধরণের প্রশ্বেও 
ভেটো! দেওয়া চলবে । ভেটোর প্রশ্নে জল এত ঘোলা হলো যে পুরো 
সন্মেলনই বানচাল হতে বসেছিল এবং সপ্তাহ খানেকের জন্য মোটামুটি 
অচল অবস্থা স্য্টি হয়েছিল । এই কঠিন সংকটের মুখে বৃহত্শকিত্রয় 



এ রাষট্সংঘ 

তাদের বাঁক-বিতণ্ডা সান্ফ্রান্সিক্কো থেকে নিজ নিজ রাজধানীতে 
সরিয়ে নিয়ে গেল । অবশ্য ভেটো নিয়ে তর্ক-বিতর্ক সবচেয়ে বেশী 
হয় মস্কোতে | "তখন হ্যারি হপ্ুকিন্স্ (78109 1701105) সোভিয়েৎ 
সরকারের সাথে আমেরিকার বিভেদ দূর করার এক বিশেষ উদ্দেশ্য 
নিয়ে মস্কোতে উপস্থিত ছিলেন । সোভিয়েৎ নেতাদের সাথে আলোচনা 

করে তিনি যখন পোল্যাণ্ডের পরশে একটা মীমাংসায় পৌঁছেছেন তখন 

ভেটোর ব্যাপার নিয়ে সরাসরি স্টালিনের সাথে আলোচনা করার জন্য 

তার কাছে নির্দেশ পাঠানো হলো | আলোচনা শুরু করার কয়েক 
ঘণ্টার মধ্যেই তিনি স্টালিনকে রাজী করাতে পেরেছিলেন এবং ?7-ই 

জন সান্ক্রানসিক্কোতে যখন বৃহৎশক্তিগুলির মধ্যে ভেটো নিয়ে মতৈক্য 
হওয়ার খবর পেৌছলো, তখন সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো | নতুন 
যতৈক্য অবশ্য পুরনো ভিত্তিতেই হয়েছিল, অর্থাৎ, “ইয়াল্টা সূত্রের" 
একটা শব্দও ছেরফের না করে এবং সেটাই হচ্ছে চাটারের 2 নশ্বর 

ধার । উদ্যোক্তা শক্তিবর্গ সেই প্রশ তেইশটিরও কোন যথার্থ উত্তর 
দেয়নি | “ইয়াল্টা স্ত্রের' তাত্পধ্য সম্পর্কে তাদের ভাঘ্য দিয়ে তার! 
এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলো | সেই বিজ্ঞপ্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি 
নীচে দেওয়া হলো £ 

“নিরাপত্তা পরিষদের সামনে আনীত কোন বিবাদ বা পরিস্থিতির 

পরিঘদকর্তৃক বিবেচনা বা আলোচনা পরিঘদের কোন সদস্য একক-* 
ভাবে রোধ করতে পারবে না ***১*, এ ধরনের কোন বিবাদের কোন 

পক্ষ পরিধদের সামনে কোন বক্তব্য রাখতে গেলেও তা উক্ত উপায়ে 
রোধ করা যাবে না ....*, 

কিন্তু এও ঠিক বে নিরাপত্তা পরিঘদের কোন সিদ্ধান্তের বা কাজের 

এমন রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হওয়া সম্ভব যার ফলে এমন: সমস্ত 
ঘটনাবলীর উত্তব হতে পারে যেগুলির মোকাবিলা করতে গেলে স্বকীয় 
দায়িত্ব পালন করার খাতিরে পরিঘদকে সামরিক শক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতে হতে পারে । এমন সমস্ত ধটনাবলীর' উদ্ভব হতে পারে 
তখনই যখন পরিঘদকে কোন বিঘয়ে তদন্ত (06901580090) করার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়, অথবা বিবাদমান রাষ্ট্রগুলিকে বিবাদ মিটিয়ে 
ফেলার নির্দেশ দিতে হয়, অথবা বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য কোন 
সুপারিশ (600100)67090102) করতে হয় । নিরাপত্তা পরিষদের 
বিবেচনাধীন কোন বিবাদে যদি কোন পরিষদ-সদস্য পক্ষ হিসাবে থাকে, 
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ভবে উক্ত বিঘয়ে সেই সদস্য ভোটন্দান থেকে বিরত থাকবে, অন্যথায় 

উপরে উল্লিখিত ধরনের সিদ্ধান্ত বা কাজের ক্ষেত্রে পরিঘদের স্থায়ী 

সদস্যদের ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা থাকবে |" 

এ ধরণের সাফাই যদিও অনেক প্রতিনিধির পক্ষে, বিশেষ করে 

অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি এভাটের (82) পক্ষে মেনে নেওয়া কষ্টকর 

হয়েছিল, তবুও বৃহত্শক্তিবর্গের মধ্যে মতৈক্যের খাতিরে তা মেনে নিতে 
হয়েছিল । ভেটোর এই ধরনের অর নিয়ে যে দেশগুলি নিরাশ হয়েছিল, 

তাদের খানিকটা খুশী করার জন্য অন্য একটা রাস্তা একটু খুলে রাখ 

হলো | অর্থাৎ ঠিক হলো যে, রাষ্্রীসংঘ কাজ শুরু করার দশ বৎসর 

পরেও সাধারণ প্রণালীতে চার্টারের সংশোধন না হয়, তবে সাধারণ সভা 
(0507618] £55910915) সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে এবং তার সাথে নিরাপত্তা 

পরিধদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে (এবং সে ব্যাপারে ভেটো দেওয়] চলবে 

না ) গৃহীত সিদ্ধান্তের বলে চার্টারের পধ্যালৌচনা করার জন্য সম্মেলন 

(€01091151 15519 0909316161)06) ডাকা হবে । 

ভেটো সম্পকিত বাধা অপপারণের ফলে সানৃফ্রান্স্সিক্কোর আকাশ 
€েকে দুর্যোগের কালো মেঘ কেটে গিয়েছিল । সাধারণ সভার ক্ষমতা 

বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে নাকচ করার জন্য এবং ভাম্বারটন্ ওক্সের 
পরিকল্পনা অনুসারে সাধারণ সতার ক্ষমতার উপর শক্ত বিধি-নিষেধ আরোপ 
করার দাবী তুলে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন শেঘ মূহুর্তে খানিকটা উত্তেজন৷ 
স্াষ্ট করেছিল | যাই হোক্, এ ব্যাপারেও মীমাংসা হয়েছিল ( মীমাংসার 
স্ত্র হচ্ছে চাটিরের 19, 11 এবং 13 নম্বর ধার) এবং এর ফলে ক্ষুদ্র 
রাষ্ট্রসমৃহ সারা সন্মেলনে যেটুকু জুবিধা আদায় করতে পেরেছিল ত! 
অক্ষত থেকে যায় । 

সান্ফ্রান্দ্সিক্কোতে যখন চাঁঠারের চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হলো, তখন 

দেখা গেল যে ডাম্বারটন ওক্স পরিকল্পনার অনেক অপ্রিয় অংশই উক্ত 

পরিকল্পনার সমালোচকর৷ পান্ুটে ফেলতে সমর্থ হয়েছে । এতে মাঝারি 

শক্তিবর্গের বিশেষ করে ক্যানাডার অবদান ছিল অনেক । উদাহরণ স্বরূপ 
44 নম্বর ধারার উল্লেখ করা যেতে পারে । এই ধারায় বলা হয় যে, 

নিরাপত্তা পরিষদের সত্য নয় এমন কোন রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীকে শাস্তি- 

রক্ষার কাজে নিয়োগ করার প্রশ্ন উঠলে উক্ত রাষ্ট্র পরিঘদের আলোচনায় 

যোগ দিতে পারবে এবং স্বকীয় সেনাবাহিনী নিয়োগের সিদ্ধান্তে উজ রাষ্ট্ী 

পরিঘদে তোটও দিতে পারবে । অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাষ্্রসমূহ শুধু 
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ওউপনিবেশিকতা সম্পকিত সমস্ত প্রশেই সোচ্চার ছিন না, অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্্রসংধের উপর অধিকতর দায়িত্ব তুলে দেওয়ার 
ব্যাপারেও তারা যথেষ্ট পরিমাণে চাপ স্যর্টি করতে পেরেছিল । এদের 
প্রচেষ্টার ফলেই অছি পরিষদ (77851565171) 0০980011) এবং অণ্থনৈতিক 

ও সামাজিক পরিঘদ (1:০91101910 2100 9০9০181 0০9৮10011) “মুখ্য অঙ্গের 

(711001091,01891) পর্যায়ে উন্নীত হয় এবং এই সমস্ত ক্ষেত্রে রাষ্ী সংঘের 

দায়িত্ব ও কাধ্যপ্রণালী সম্পকিত বিষয়াদি চাগিরে স্থান পায় । 
অবশেষে স্বাক্ষরের জন্য চাটারের প্রস্ততি চড়ান্ত হয় । অবশ্য এটা 

মোটেই সাধারণ আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ছিল না । পাঁচ প্রস্থ দলিলে নাম 

সই করতে অংশগ্রহণকারী পঞ্চাশটি দেশের দূশে! প্রতিনিধির পুরোপরি 
আট ঘণ্টা সময় লেগেছিল | স্মবেত প্রতিনিধিদের বিদায় জানানোর 
প্রাক্কালে 26শে জুন প্রেসিডেপ্ট ট্রম্যানের কণ্ঠে যে হতাশার সুর বেজে 
উঠেছিল, তাতেই সান্ফ্রান্সসিসক্কোতে সমবেত প্রতিনিধিদের অনেকের 
মনোভাবের প্রতিফলন হয়েছিল । তার ছ*দিন পরে অনুমোদনের জন্য 
মাকিন সিনেটের সামনে চাটার পেশ কর! হয় এবং 28শে জুলাই সিনেট 
৪9_-2 ভোটে চার্টার অনুমোদন করাতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকাকৃত 
ভুলের সংশোধন হলো । উইলৃসনের উদ্ভাবনী শক্তির ফল হিসাবে হয়েছিল 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, অথচ আমেরিকাই উক্ত সংস্থার বাইরে ছিল । কিন্তু 
ট্রম্যানের সময় আর ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হলে! না | এবারে আমেরিকা 
তার সামর্থ্য এবং জগ২সতায় তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থেকে নতুন 
বিশ্বসংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ করে এবং অন্য রাষ্্রসমূহও আমেরিকার অনুসরণ 

করে । চাঁগিরের 110 নম্বর ধারা অনুযায়ী স্বাক্ষরকারী রাষট্টসমূহের সংখ্যা- 

গরিষ্ঠের ( বৃহৎ পাঁচটি শক্তিসহ ) অনুমোদনের ভিত্তিতে রাষ্সংঘের কাধ্য 
আরম্ভ হওয়ার কথা ! 1945 খুষ্টাব্দের 24শে অক্টোবর তা” হয় এবং 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জন্মের 26 বত্দর পর একট৷ ব্যাপক বিশৃসংস্থার 
মাধ্যমে স্থায়ী শাস্তির জন্য এঁক্যবদ্ধ হওয়ার পথে বিশ্বমানবের দ্বিতীয় 
প্রচেষ্টা শুর হলো । 



দ্বিতীয় অধ্যায় 
জাতিপুগ্জ ও রাষ্ুসংঘ 

নতুন বিশৃসংস্থা প্রতিষ্ঠার উত্তেজনার কলরোলে পুরাতনের বিদায়ের 
শোক অনেকটাই চাপা পড়ে গিয়েছিল। রাষ্ট্রসংঘের অতিনবত্বে গুরুত্ব 
আরোপের মাকিন কৌশলের সাথে সঙ্গতি রেখে জাতিপূগ্রকে প্রকৃতপক্ষে 
সানক্রান্স্সিক্কো বৈঠকে বিস্মৃতির মধ্যে রাখা হয়েছিল । এর প্রতিনিধিত্ব 

সেখানে ছিল “বেসরকারী* এবং দুই তিন জন ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ 1” 

সেখানে ছিলেন কাধ্যকরী সেক্রেটারী জেনারেল সিন লেষ্টার (1. 969) 
[59067), কোষাধ্যক্ষ জ্যাকলিন (041. 78010107) এবং প্রধান পরিচালক 
(901০1 791760101) লাভৃডে (141. 7,০%5095) | মিঃ স্টেটিনিয়াস্ (8, 
3056070185) প্রতিনিধিবৃন্দকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে ইচ্ছে করেই জাতি- 
পুঞ্জের নাম উল্লেখ করেননি, পাছে জাতিপুঞ্জের পরোক্ষ উল্লেখও উডভুরো৷ 
উইলসনের (/০০৫:০ঘ ড/11507) ব্যর্ঘতার ভূত সানৃক্রান্সসিস্কোর অপেরা 
গৃহের মঞ্চে আবির্ভূত হয় । এমনকি চার্টারের মধ্যে পরিভাঘাঁগত সাদৃশ্যের 
সুবিধ৷ থাকা সত্বেও ইচ্ছা করেই পুরোনো নাম পরিবর্তন করা হয়েছে, 
উদাহরণ স্বরূপ 'ম্যানডেটের (1921০) পরিবর্তে “অছি ব্যবস্থা? 
(55955110) অথবা “স্থায়ী বিচারালয়ের! (006 79177791000 0০৮ 
০1 961০০) পরিবতে “আন্তর্জীতিক বিচারালয়র?ঃ ([016708001081 0০1 
01 10561০6) কথা উল্লেখ করা যেতে পানে । 

প্রকৃতপক্ষে, ভাম্বারটন ওক্স-এর (70810876000 0845) মত 
সান্ক্রান্সসিক্কোতেও উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ সম্মিলিত জাতিপুঞ্তকে আনুষ্ঠা- 
নিকভাবে প্রশংসা না করলেও অধিকতর মূল্য দিয়েছিলেন | বস্তত জাতি- 
পুঞ্জের কাঠান্মাকে সম্পূর্ণরূপে অনুকরণ করা হয়েছে । রাষ্ট্রসংঘ ও জাতি- 
পুর মধ্যে উদ্দেশ্যগত, কাঠামোগত এবং প্রণালীগত সাদৃশ্য এত বেশী এবং 
এত বাস্তব বন্তলই এই দু'টি সংস্থার বৈসাদৃশ্যের উপরই আলোকপাত করা 
বিধেয় মনে হয়েছে । অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানের বিষয়টি 
যতই মুব্যবান এবং আকাঙ্িত হোক, শীস্তি ও নিবাপত্া৷ রক্ষাই রাষ্্রসংঘ 
গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য । কিছু স্বীকৃত ব্যবহারিক প্রণালী সম্বলিত 
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স্বেচ্ছাকৃত সংগঠনই নতুন সংস্থার কাধ্যধারার ভিত্তি হিসাবে গৃহীত হয় ॥ 
কারণ প্রত্যেক সত্যই সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে যোগদান করেছে । পৃবের 
মত একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং একই' ধরণের কাঠামো সম্বলিত একটি 
সংগঠন কর হয়েছে যার চারিটি প্রধান অঙ্গ হচ্ছে সাধারণ সভা-- 
প্রত্যেকটি সদস্য রাষ্ট্রই এতে থাকবে, নিরাপত্তা পরিষদ--বৃহৎশক্তিবর্গকে 
কেন্দ্রবিন্দু করেই গঠিত, একজন নির্বাচিত মহাসচিবের অধীনে স্থায়ী, 

ও আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে একটি সচিবালয়, এবং আতন্তর্জীতিক 
বিচারালয়, যাকে রাষ্ট্রসংঘের মূল অঙ্গ না বলে সংযোজিত অংশ বলা 
যেতে পারে । 

লীগ সভার (1.58806 £55019019) মতই সাধারণ সভারও ভিসি, 

হালো৷ সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রের বক্তব্য পেশ ও তোটদানের ক্ষেত্রে সমান 
অধিকার | সান্ক্রানৃসিক্কো বৈঠকের পরই প্রথম ব্যাপকভাবে এই ধারণ! 
প্রকাশ করা হয়েছিল যে নিরাপত্তা পরিষদকে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার 

মোটামুটি সাবিক দায়িত্ব অর্পণের মাধ্যমে রাষ্ট্রসংধে সাধারণ সভা 
ও নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যে একটি পরিস্কার সীমারেখা টানা হয়েছে 
যা? সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ক্ষেত্রে ছিল না । সনদ (০০%5:390) যখন 
বিশ্বের শান্তি বিথ্বের প্রশে লীগসভা (75885 £১990015) ও লীগ. 
পরিষদ (7.68806 0০80011) উভয়কেই ক্ষমতা অপূণ করেছে তখন 

চার্টারে (01381157) শান্তি ও নিরাপভার প্রশে নিরাপত্তা পরিঘদকেই' 
প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে । কেবলমাত্র তখনই সাধারণ সভা কোন বিষয়ে 
তার সুপারিশ নিরাপত্তা পরিঘদের কাছে রাখতে পারে যখন নিরাপত্তা 

পরিঘদের কর্মস্চীতে উক্ত বিনয় উহ্য থাকে অথবা নিরাপত্তা পরিঘদ 
উদ্যোগী হয়ে সাধারণ সভাকে কোন ব্যাপারে সুপারিশ রাখতে বলে। 
বাস্তবের দিক থেকে দেখতে গেলে এই বিভাজন অবশ্য যথেষ্ট পরিমাণে 

কাধ্যকরী হয়নি । 
একদিক থেকে দেখতে গেলে চাগির সাধারণ সভাকে অধিকতর 

ক্ষমতা দিয়েছে । অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অছি সম্পকিত (1/920816) 

প্রশে আসল ক্ষমতা লীগ পরিঘদের ছিল । জাতিপুঞ্জের অন্তর্গত বিভিন্ন 

বিশেষজ্ঞ সংস্কার ও জাতিপুঞ্জের অছি কমিশনের কাজ দেখাশুনা 
করার এবং উক্ত সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা মূলত লীগ 
পরিঘদেরই ছিল | কিন্তু চার্টার নিরাপতা পরিষদকে শান্তি ও নিরাপত্ত৷ 
রক্ষার দায়িত্বে নিদিষ্ট রেখে আর সমস্ত ক্ষেত্রের ক্ষমতা জাধারণ 
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সভাকে দিয়েছে । এ প্রসঙ্গে দুটি বিষয় স্মরণ রাখ! প্রয়োজন । 

প্রথমতঃ রাষ্্রীসংধের আওতায় দুটি বিশেষ ধরনের সংস্থা গঠন করা হয়েছে । 

তার একটি হলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (800800), অন্যটি 
হলো অছি পরিঘদ (70569951010 0081011) এবং উভয় সংস্কাকেই নিজস্ব 

ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে । দ্বিতীয়তঃ সামাজিক ও অর্থ- 

নৈতিক ক্ষেত্রে আস্তর্জীতিক কার্যকলাপ এত ব্যাপক এবং এত বিচিত্র 
ধরণের যে সেগুলিকে সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রসংঘের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে রাখা 

সম্ভব হয়নি । তাই রাষ্রসংঘের পাশাপাশি বিতিন্ন বিশেষ ধরনের সংস্থা? 
তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে আত্বপ্রকাশ করেছে । 

প্রণালীগত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের একটি অভিনব অবদান রয়েছে । 
লীগ সভা ও লীগ পরিঘদ উভয় ক্ষেত্রেই একটিমাত্র বিরোধী ভোটই 
কোন সিদ্ধান্তকে গ্রহণের পথে বাধা স্থষ্টি করতে পারতো । (যদিও 

একথা সত্য যে এর থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার পথও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 
মধ্যেই ছিল )। পক্ষান্তরে রাষ্নংঘের সাধারণ সভায় সংখ্যাগবিষ্ঠের 

ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দুই-তৃতীয়াংশের 

সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন | অনুরূপভাবে নিরাপত্তা পরিঘদে ভেটো 
ক্ষমত। শুধুমাত্র স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে । কোন 
স্বায়ী সদস্য ভেটো প্রয়োগ না করলে পনেরটির মধ্যে নয়টি ভোট কোন 
প্রস্তাবের স্বপক্ষে পড়লেই যথেষ্ট । 

গঠনশৈলীর দিক থেকে নিরাপত্তা পরিষদ তার পূর্বসূরী লীগ 
পরিষদকে ধনিষ্ভাবে অনুসরণ করেছে । লীগ পরিষদের মতই 
বৃহত্শক্তিবর্গ স্থায়ী সদস্যপদে সমাসীন এবং অন্যান্যদের থেকে নিদিষ্ট 
সময়ের জন্য নির্বাচিত সদস্যের ব্যবস্থা আছে । লীগ পরিঘদের গঠন 

ব্যবস্থা অবশ্য অধিকতরৰ নমনীয় ছিল । এখানে স্থায়ীদ্দস্য (বৃহাৎ- 
শক্তিবর্গ ) পরিবতনের ব্যবস্থা ছিল, অস্থায়ী সদস্যপংখ্যা পরিবতনের 

ব্যবস্থা ছিল, এমনকি আধাস্থায়ী সদস্যপদেরও ব্যবস্থা ছিল । এ ধরনের 

সাংগঠনিক নমনীয়তা রাখা সম্ভব হয়েছিল, কারণ লীগ পরিষদ 
গঠনের দায়িত্ব লীগ সভার হাতে ছ্বিল। নিরাপত্ত। পরিষদের গঠন প্রণালী 
চা্টারেই স্পষ্ট করে লেখা আছে | চার্টার সংশোধন না করে এর 

পরিবর্তন সম্ভব নয়। 1965 খৃষ্টাব্দে চারীরের 23 নম্বর ধারা পরিবর্তন 
করেই নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা এগার থেকে বাড়িয়ে পনের করা 
সম্ভব হয়েছিল । 
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বিশেষ ধরনের কার্যক্রমের দায়িত্ব সহ' নিরাপত্তা পরিঘদের অধিকতর 

কমক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রেখে নিরাপত্তা পরিঘদের কাঠামো করা 

হয়েছে । কোথাও শাস্তি বিঘিত হয়েছে কিনা এবং তার জন্য শাস্তি 

রক্ষার্থে শক্তিপ্রয়োগ প্রয়োজন কিনা এটা রাষ্ট্রসংঘের হয়ে নির্ধারণ 
করার পূর্ণ দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিঘদের এবং নিরাপত্তা পরিষদকর্তৃক 
গৃহীত সিদ্ধান্ত সমস্ত সদস্যরাষ্টট মানতে বাধ্য. । এইজন্য নিরাপত্তা 
পরিঘদের স্থায়ী যদস্যাষ্্রগুলির সামরিক প্রধানদের নিয়ে গঠিত 
সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলী নামে একটি বিশেঘ সংস্থা আছে । এই সংস্থা 

পর্বের থেকেই সৈন্যবাহিনী গঠন এবং নিয়োগ সম্পর্কে নিদিষ্ট পরিকল্পনা 
রচনা করবে এবং নিরাপত্তা পরিঘদ সামরিক শক্তি প্রয়োগের পথে 
অগ্রসর হলে তখন এই সংস্থা রণকৌশল সম্পর্কে পরামর্শদাতা হিসাবে 
কাজ করবে । সনদের তুলনায় চার্টারে ব্যাপকতর অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক উদ্দেশ্য সন্নিবেশিত হয়েছে । অবশ্য একথা ঠিক যে 1939 
খৃষ্টাব্দ নাগাদ এসবক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জের কাজের এত ব্যাপক প্রসার 
ঘটেছিল যে এসব বিষয়ে জাতিপুঞ্জের কাজকর্ম তত্বাবধান করার জন্য 
অধনৈতিক ও সামাজিক প্রশে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি (0500:91 

00170001669 001 18001001010 ৪910 90019] 036511018) গঠনের প্রস্তাব 

করা হয়েছিল 1 পরবতীফালে সাধারণ সভার অধীনস্থ এবং সাধারণ 

সতার কাছে প্রতিবেদন পেশ করার দায়িত্বসহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
পরিঘদ (50099০9০) নামে যে পৃথক সংস্থার জন্ম হয় তার বীজ এই 
প্রস্তাবেই নিহিত ছিলি । অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ অর্থনৈতিক 

ও সামাজিক বিঘয়াদির ব্যাপারে রা্ট্রসংঘের প্রতিনিধি ছিসাবে কাজের 
দায়িত্বে নিয়োজিত । এ ব্যাপারে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির মধ্যে 

অসমনৃয় সাধনের দায়িত্বও অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উপর 
ন্যস্ত, যদিও এরজন্য এই পরিঘদের হাতে কোন বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া 

হয়নি । শুরুতে এর সদস্যসংখ্যা ছিল আঠারো এবং তত্বের দিক 
€থকে দেখতে গেলে ব্ হৎ্শজিবর্গের জন্য কোন স্থায়ী সদস্যপদ ছিল না । 
1965 খৃষ্টাব্দে চাঠির সংশোধন করে নিরাপত্তা পরিঘদের সদস্যসংখ্যা 

যখন বাড়ানে। হয়, তখন অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিঘদের সদস্য 
সংখ্যা আঠারো থেকে সাতাশ করা হয়েছে । 

ম্যানডেটধারী রাষ্ট্র (1190510765) জাতিপুঞ্জের ম্যানডেটের দায়িত্ব 
'প্রালন করছে কিনা তা পধ্যবেক্ষণ করার জন্য গঠিত কমিশনের 
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সদস্য সংখ্যা ছিল নয় এবং পরবরতীকালে তা৷ বাড়িয়ে দশ করা হয়| 
এই সদস/গণ নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন, তাদের নিজ 
নিজ রাষ্ট্রের সরকারী মুখপত্র হিসাবে নয় | চারজন অদস্য ম্যানডেটধারী 
রাষরগুলির থেকে নিযুক্ত হতেন । চুড়ান্ত দায়িত্ববহনকারী লীগ 
পরিষদে উপদেষ্টা হিপাবে কাজ করত স্থায়ী: ম্যানডেট কমিশন, - 
যদিও লীগ সভা! ম্যানডেটের প্রশে সবসময় তার মতামত প্রকাশ করত 1. 
রাষ্ট্রসংঘ চুড়ান্ত দায়িত্ব সাধারণ সভার উপর ন্যস্ত করলেও ম্যানডেট. : 
কমিশনের স্থানে অছি পরিঘদ নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা স্থাপন করেছে ।. 
লীগ পরিষদের মতই নিরাপত্তা পরিঘদেরও কোন অছিধারী রাষ্ট্র নির্দেশাদি; 
ঠিকমত পানন না করলে অছ্ছি ক্ষমতা এবং মানবিকতার চাপ স্থাষ্টুই 
ছিন একমাত্র অস্ত্র । অছি পরিঘদের অবশ্য একটি অতিরিক্ত ক্ষমতা; 
আছে যা ম্যানডেট. কমিশনের ছিল না, তা হল অছিভুক্ত অঞ্চলগুলিতে 
(29 [5010055) যাওয়ার অধিকার | তাছাড়া চার্টারের একাদশ 
অধ্যায়ে বণিত স্বায়ত্বশাসনহীন অঞ্চলসমূহ সম্পর্কে ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, 
অন্যদেশ নিয়ন্ত্রাধীনে রাখে এমন জমস্ত সদস্যবাষ্ট্র প্রশাপন সংক্রান্ত 
নিয়মাবলী মেনে চলতে বাধ্য । অছ্ি পরিষদ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত 
নয় । এর সদস্য বৃহৎপঞ্চশক্তি ও সাধারণ সভাকর্তৃক নির্বারিত সদস্য 
নিয়ে গঠিত এবং সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতাও এর উপর ন্যস্ত । অছিভুক্ত 
অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করে এমন সদস্য এবং নিয়ন্ত্রণ করে না এমন সদস্য 
রাষ্ট্রের সংখ্যা সমান রাখার জন্য যে কজন সদস্য নির্বাচন কর! প্রয়োজন 
সাধারণ সতা সে কজন সদস্য নির্বাচন করে । 

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সচিবালয়ের ব্যবস্থাদির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ 
একটি সচিবালয়ের ব্যবস্থাও চারারে আছে । একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
বৈসাদৃশ্য হলো এই যে, (99 ধারা অনুসারে ) মহাসচিব যদি মনে 
করেন যে শাস্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্িত হচ্ছে তা হলে তিনি নিজ 
প্রচেষ্টায় এ সম্পর্কে যে কোন বিষয়ে নিরাপত্তা পরিঘদের দৃষ্টি আকর্ষণ: 
করতে পারেন | 

জাতিপুঞ্জের নিয়ম অনুযায়ী 1921 খৃষ্টাব্দে একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক 
বিচারালয় স্থাপিত হয়েছিল, এর সদর দপ্তর হেগে (775 188৩) 
অবস্থিত ছিল। যেহেতু এট! সম্পূর্ণ জাতিপুঞ্জের নিয়ন্ত্রনাধীন সংস্থা নয় 
তাই এর সদস্যসংখ্যা জাতিপুঞ্জের সদস্যসংখ্যার সাথে সমান নয় । 
এর পনেরজন বিচারককে লীগ সতা ও লীগ পরিষদ যৌথভাবে নির্ধারিত 
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করতো এবং জাতিপুঞ্জ এই বিচারালয়ের সামগ্রিক ব্যায়ভার বহন করতো । 
সান্ক্রান্সসিক্কোর প্রতিনিধিবৃন্দ রাষ্ট্রসংধের অধীন একটি নতুন সংস্থা 
গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন'। অবশ্য এই সম্মেলন পুরাতন স্থায়ী 
আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের যে গঠনতত্র ছিল তার উপর নতুন কিছুই 
তেমন সুপারিশ করতে পারেন নি। ফলে নতুন আন্তর্জীতিক বিচারালয় 
পুরাতনেরই অনুকরণে গঠিত হয়েছিল । একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম 
হলো এটা রাষ্ট্রসংঘেরই একটি অঙ্গ এবং রাষ্ট্রসংঘের সকল সদস্যই 
এর সদস্য | অবশ্য রাষ্ট্রসংঘের সদস্য ছাড়াও এর সদস্য হওয়ার ব্যবস্থা 

রাখা হয়েছে । . 
ব্রাষ্্রসংঘের গঠনশৈলী যেমন, জাতিপুঞ্জের অনুকরণে করা হয়েছে 

তেমনি ধ্যানধারণার দিক থেকেও রাষ্্রসংঘের উপর জাতিপুঞ্জের প্রভাব 
অনেকখানি পড়েছে । স্যার আলফ্রেড জিমাণ তার “দি লীগ অব্ 

নেশনস্ আযাও্ড দি রুল ল”' পুস্তকে বলেছেন যে তিনি লীগ সনদের উৎসের 
সন্ধান পেয়েছেন আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রথমদিককার ইতিহাসের মধ্যে | 
চার্টারকেও বিশেঘন করতে হবে একইভাবে । কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন 
চিন্তাধারা চার্টারে জড়ো হয়েছে এবং জাতিপুঞ্জের কাধ্যপদ্ধতি ও সনদের 
বিঘয়বস্ত কতটা গ্রহণ করা হয়েছে তাও দেখতে হবে । 

জিমার্ণের মতে বৃহত্শক্তিজোটের (6০00০6 ০1 0)5 01681 ৮১০০৪) 

প্রভাব সনদের উপর পড়েছে এবং এর মূল নুন্যপক্ষে ক্যাস্লরিগের 
(09511575981) “কংগ্রেস সিসটেম£' (00208555 959979) পধ্যন্ত বিস্তৃত । 

আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় দায়িত্ব গ্রহণ করতে 
পারে এমন সমস্ত বৃহৎশক্তিগুলির নিয়মিত বৈঠকই এ ব্যবস্থার মূল 
কথা | লীগ পরিঘদের মধ্যে স্থায়ী সদস্যদের বিশেষ স্তুবিধাপ্রাপ্তি ও 

তাদের নিয়মিত বৈঠকের ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই উপরিউক্ত ব্যবস্থা 
পরিপৃণ হয় | 

শুরু থেকেই রাষ্্রসংঘের স্বপতিদের চিন্তাধারা এই ধারণাকেই 
কেন করে আবন্তিত হয়েছে | চাচিলের ভাঘায় “গগ্রাও আযালায়েন্স!ঃ 
€(07800 4111910৩) 1940-45 সালের যে ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করেছে 
সেই ঘটনাবলীই চাটার রচনার প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে । দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধকে সাফল্যজনকভাবে পরিচালিত করা এবং শান্তি রক্ষার নিমিত্ত 
উপযুক্ত সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার পৃবৰশত হিসাবে কাজ করেছে বৃহৎ 
শক্তিবর্গের রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে, পররাষ্ট্রমস্ত্রীদের মধ্যে এবং সামরিক 



জাতিপুগ্ ও রাষ্্রসংঘ 23 

প্রধানদের মধ্যে নিয়মিত বৈঠক এবং সেই সমস্ত বৈঠক-প্রসৃত 
পারস্পরিক বোঝাপড়া । অনেক সময় বোঝাপড়া নিখুত না হলেও 
মিলিতভাবে কাজ করার প্রয়োজন সকলেই স্বীকার করে নিয়েছিল, 
এবং তা না হলে এমনকি রাশিয়াতেও জয় সম্ভব হতো না। সুতরাং 

শাস্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে একটি স্থায়ী সংস্থা গঠনের ভিত্তিপ্রস্তর 
হিসাবে এটাই যুক্তিগ্রাহ্য হয়েছিল । 

স্বাভাবিকভাবেই ইউরোপীয় কনসার্টের ধারণা চাঠিরের ভিতরে 
নিহিত ছিল । লীগ পরিষদের মতই নিরাপত্তা পরিষদের গঠনতন্ত্রে 
বৃহৎশক্তিবর্গকে স্থায়ী আসন দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে পাঁচটি বৃহৎ 
শক্তির কথা সাংবিধানিক নথির মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে (41005 23) । 
ভেটো ক্ষমতা তাদের সুবিধাজনক অবস্থার নজির এবং নিজেদের 
যথাযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার সাংবিধানিক অস্ত্র । অন্যান্য সদস্য 
তাদের বিশেষ ক্ষমতাকে পরিস্কারভাবে স্বীকার করে । তারা “শাস্তি ও 
নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিঘদের উপর অপপণ 
করেছে এবং এই দায়িত্ব যথাযোগ্যাভাবে পালন করবার জন্য নিরাপত্তা 

পরিঘদ তাদের হয়ে কাজ করে (1001৩ 24) | তাছাড়াও, “চার্টার 
অনুযায়ী রাষ্্রসংধের সদ্যরাষ্ীগুলি নিরাপত্তা পরিঘদের সিদ্ধান্তসমূহ 
মেনে চলবে" (10106 25) | এমনকি এই সিদ্ধান্তের মধ্যে সদস্যদের 
কোন রাষ্টের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের প্রস্তাব অনুমোদনের বিষয়ও আছে 
(সপ্তম ধারা )। বাস্তবিকপক্ষে চাগির ইউরোপীয় কনসার্ট সম্পর্কে 
ক্যাস্লরিগের ধারণাকে এবং ক্ষমতা ও দায়িত্বের দিক থেকে লীগ 
পরিঘদকে ছাড়িয়ে গেছে | প্রকৃতপক্ষে এই সংস্থা বিশ্বের অন্য সমস্ত 
জায়গায় শাস্তি রক্ষার দায়িত্বের দিক থেকে এবং সাংগঠনিক দিক থেকে 
অনেকটা চতুঃশক্তিজোটের অনুকরণে হয়েছে । সেই উদ্দেশ্যেই নিরাপত্তা 
পরিঘদের অধীনে সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীর জন্ম এবং বিশ্বের পুলিশ 
বাহিনী হিসাবে কাজ কারর জন্য নিরাপত্তা পরিষদের উপর ন্যস্ত এই 
ক্ষমতা | ৬ 

লীগ সভা আসলে ক্ষমতা প্রদানকারী অথচ বিশেষ সুবিধা বা ক্ষমতাহীন 
রাষ্রীসমূহের একটি বহিঃব্ত্ত হিসাবে ছিল (বৃটিশ পররাষ্ দপ্তরও তাই 
ভেবেছিল ) এবং এর বৈঠক ধন ঘন না হওয়া এমনকি চার বৎসর 
পরবে পরে হওয়াটাই সাব্যস্ত ছিল। আসলে সনদ পুরোপুরি রূপ নেওয়ার 

পরে এবং বিশেষ করে জাতিপুঞ্জের কাজ শুরু হওয়ার পরে দেখা 
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গেল যে লীগ সভার ক্ষমতা এতটা অকিঞ্চিংকর ছিল না। লীগ 
প্ররিষদকে মন্ত্রীসভা বলে ধরলে লীগ সভাকে (অনেকের মন:পৃতিঃ 
না হলেও ) সংসদ (৮১৪11191061) অর্থী২ আলোচনা ও নালিশ করার 
স্বান হিসাবে ধরা যেতে পারতো | বস্তরতঃপক্ষে লীগ সভার মূল্যায়ন 
এ ধরণের বিবরণের মাধ্যমে সম্ভব নয় । লীগ সভা ছিল অনন্য, এটা ছিল 
জাতিপুঞ্জের এক ধরণের রাজনৈতিক আবিষ্কার | 

চাটার গঠনকারীগণ এই বিভাগে হাত দেওয়ার সময় উইলসনীয় 
ডে115001917) ধারণার বাইরে কোন পরিস্কার পথ খুঁজে পাননি । এ বিষয়ে 

তাঁদের কোন সন্দেহই ছিল না যে (এমনকি আপতদৃষ্টতে রাশিয়ারও 
নয়) একটি “সভা? ঠ১55০01) অবশ্যই থাকবে, এবং কিছু কিছু 

নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসহ লীগ সভার অনুকরণেই হবে । সাধারণ সভার প্রকৃত 
ক্ষমতা এবং কার্যক্রম কোন নিদিষ্ট সূত্র অনুসারে করা না হলেও এটা 
ঠিক হয়েছে বৃহত্শক্তিবর্গ ও অবশিষ্টের মধ্যে টানাপোড়েনের ফলশ্তি 
হিসাবে । নিরাপত্তা পরিঘদে তাদের বিশেষ ক্ষমতা অক্ষ রেখে. 

বৃহৎ্শক্তিবর্গ সাধারণ সভায় সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং অছি বিষয়ক 
ক্ষেত্রে অন্যান্য সদস্যরাষ্্রকে কিছু কিছু সুবিধা দিতে রাজী ছিল্। 
অন্যান্য শক্তিগুলি সাধারণ সভাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব ব্যাপক' 
অংশ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিল । এ নিয়ে সান্ফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে যথেষ্ট 
মতবিরোধ ঘটেছিল | চার্টারে সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যে 
ক্ষমতা বণ্টনের প্রকৃতিতে এই মতপাথক্যের প্রতিফলন দেখা যায় । 

জিমাণ ও আরো অনেক লেখক 1874 খৃষ্টাব্দে বিশ্ব ডাক 
যোগাযোগ সংস্থা (00159581 7১0318] [017102) গঠনকে আতন্তর্জীতিক 

অরাজনৈতিক সংস্থা গঠনের ও “বিশ্ব সেবার” (৬/০:10 967%1০69) স্ত্রপাত 
বলে অভিহিত করেছেন । লীগ সনদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে 
কাজ করার ভুমিক। জন্মিলিত জাতিপুঞ্জ গ্রহণ করেছিল । তার স্বাক্ষর, 
ছিল একটি স্থায়ী সচিবালয়ে (যার দায়িত্ব ছিল খবরাখবর সংগ্রহ এবং 
প্রদান কর! ) এবং 24 নং ধারা অনুসারে জাতিপুঞ্জকে বিভিন্ন আন্তর্জীতিক 
সংগঠনের মধ্যমণি হিসাবে স্বীকৃতিতে। ভাম্বাটন ওকস্ এবং 
সানক্রানসিস্কো এই উভয় স্থানেই চার্টার রচয়িতারা এই চিন্তার দ্বার! 

বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন এবং “বিশ্বসেবার', ধারণা চাঠিরের মধ্যে 
অনেক বেশী পরিমাণে পরিস্ফুট । গৃঠনশৈলীর দিক থেকে দেখতে 



জাতিপুঞ্জ ও রাষ্্রসংঘ 25 

গেলে এর প্রকাশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদে এবং প্রশাসনিক 
দিক থেকে এট! পরিস্ফুট হয়েছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে 
সময় সাধন করার যে ভুমিক] রাষ্রসংঘ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে. 
(70০15 63 & 64) । প্রকৃতপক্ষে উপরিউক্ত ধারণার এত ব্যাপ্তি ঘটেছে 
যে সেটাকে আর প্রায় চেনাই যায় না । যেমন জাতীয় রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র 
পথ ও ডাক ব্যবস্থা ছাড়িয়ে স্বাস্থ্য, চাকরী ও উচ্চ উৎপাদনশীলতা 
প্রভৃতিতে ব্যাপ্ত হয়েছে বনে আমরা একে “জনকল্যাণমূলক রাষ্ট'” 
বলি, তেমনি আন্তর্জীতিক ক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের “বিশ্বসেবার” 
ধারণ। 1945 খৃষ্টাব্দে বিশ্বসংস্থা গঠনকালে অনেক ব্যাপক হয়েছে ৷ 

রাষ্ট্রসংঘ গঠনের পময় “আন্তর্জাতিক কল্যাণের দাবী সোচ্চার হয়েছিল, 
যার ভিত্তি সেবা (নিয়ন্ত্রণ নয়) ও উন্নততর বণ্টন-ব্যবস্থা | দাবী 
উঠেছিল বিশ্বস্বাস্থ্য, শিক্ষা) উৎপাদন এবং সাবিক কর্মসংস্থানের উন্নতির 

জন্য কাজ করার, কাঁচামাল, কারিগরী দক্ষতা এবং এমনকি মূলধন 
ভাগ করে বিশ্বের সাধিক কলঠাণ সাধনের | কোন আন্তর্জাতিক 
কর্মসূচী বা সংগঠন হিসাবে “জনকল্যাণমূলক আন্তর্জীতিকতাবাদ' 
তখনও স্পষ্ট হয়ে দেখ! দেয়নি, এবং এর মধ্যে আশা ও হতাশার একটি 
খাপছাড়া প্রতিফলন ঘটেছিল | কিন্তু কল্যাণমূলক আস্তর্জীতিকতাবাদের 
প্রভাব তথাকথিত অনুন্নত দেশগুনিতে এত বেশী পড়েছিল যে অন্যান্য 
দেশগুলির পক্ষে একেবারে চোখ বন্ধ করে থাকা সম্ভব হয়নি | 
এজন্যই চাটার ঈস্পিত ফল লাভ করেছিল । বলা যেতে পারে 
প্রতিশ্রতি ও সদিচ্ছার ছড়াছড়ি সনদ অপেক্ষ৷ চার্টারে অনেক বেশী 
হয়েছে । ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথার কোন উল্লেখ সনদে 
কোথাও নেই | কিন্ত প্রস্তাবনায় রয়েছে “সামাজিক উন্নতি ও উন্নততর 
জীবনের কথা, সমস্ত জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির কথা । 
চাটারের প্রথম ধারায় বণিত রাষ্রসংঘের উদ্দেশ্য সমূহের মধ্যে আছে, 
“অনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অথবা মানবিক বিষয়ের বিভিন্ন সমস্যা 
সমাধানের জন্য সুহযোগিত।? ইত্যাদি ; রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন উদ্দেশ্য হিসাবে. 
আছে উন্নততর জীবন মানের কথা, পূর্ণ কর্মসংস্থানের কথা, অর্থনৈতিক 
ও সামাজিক প্রগতির অনুকূল পরিবেশ স্ষ্রর কথা । কিন্তু এও বল! 
যায় যে জনকল্যাণমূলক আস্তর্জীতিকতাবাদ সম্পর্কে চার্ারে সবকিছু 
বল! হয়নি, চাারে রাজনৈতিক বিষয়কে উপস্থাপিত করা হয়েছে যত 
নির্খতভাবে, কল্যাণমূলক আন্তর্জীতিকতাবাদের উপস্থাপনা. সে তুলনায়; 
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আসচ্ছ | চাঠারে কোথাও স্পষ্ট করে বল! নেই কিভাবে আন্তর্জাতিক 

কল্যাণের পথে ঈপ্সিত ফল লাভ করা যেতে পারে । এর কারণও আছে । 

বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সংগঠন রাষ্্রসংঘের আওতার বাইরে কাজ 
করছিল | কিন্তু সবথেকে বড় কারণ হলে! ধে চাটার রচয়িতারা রাজ- 

নৈতিক বিষয়ের সাথে অন্যান্য বিষয়কে সমান গুরুত্ব দিয়ে উঠতে 
পারেননি । কল্যাণমূলক আন্তর্জীতিকতাবাদের (7০116 [10651090101- 
11577) অভিনবত্ব অবশ্য তাঁদের খানিকটা* বিচলিত করেছিল যার জন্য 

গালভরা কথার সাথে কোন কাধ্যকরী কর্মসূচীর সংযোজন সম্ভব হয়ে 
উঠেনি । বৃহৎশক্তিগুলির মধ্যে সমঝোতা এবং তাদের মধ্যে বিশ্ব- 
সেবার ধারণা অস্পষ্টভাবে হলেও চাগিরের কাঠামোর মধ্যে ব্যক্ত 
হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘধের কর্মপ্রণালীতে সম্মিলিত জাতিপুর্জের মতই 
অন্যান্য বিষয়ও প্রকাশ পেয়েছে । বিশেষতঃ উভয় সংস্থারই প্রাথমিক 

উদ্দেশ্য ছিল শাস্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা । জিমার্ণ এগুলির মধ্য থেকে 

'্রকটি ধারণাকে উইলসোনীর ধারণা হিসাবে আলাদা করে দেখেছেন 

এবং “মনরো নীতি বাবস্থা (01199 70০9০101106 9596619) নামে 

অভিহিত করেছেন, যার বতমান স্বরূপ উৎপত্তির ইতিহাসের মত যথেষ্ট 

পরিমাণে স্পষ্ট নয়। এই ধারাটাই সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে 
সনদের ১ নম্বর ধারায়, সেটাকে বলা হয় পারস্পারিক অঙ্গীকারের 

ধারা এবং এতে সদস্যরাধ্্রীনমূহ বহিঃশত্রর আক্রমণের বিরুদ্ধে পরস্পরের 
আঞ্চলিক সংহতি এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পারস্পারিক 
সহযোগিতার অঙ্গীকার করেছিল । এর ভিতর দিয়েই সনদ দ্বিপাক্ষিক' 

চুক্তির পুরাতন পদ্ধতিকে অতিক্রম করে বিশ্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করেছে । 
এটাই হল “একের জন্যে সকলে এবং সকলের জন্যে একের তত্ব, 

'যেটা পরবতীকালে “যৌথ নিরাপতী”" (0০911901159 96০8115) নামে 

অভিহিত হয়েছে। 
চার্টারের 2 নম্বর ধারার 4 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সমস্ত সত্যরাষ্ট 

তাঁদের আন্তর্জাতিক সম্পকের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ করা বা শক্তি প্রয়োগের 
হুমকি দেওয়া! থেকে বিরত থাকবে যা কোন রাষ্ট্রের ভুখগ্ডগত সংহতি বা 
রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরিপন্থী । এই অঙ্গীকারের দ্বারা সনদের স% ধারার 

অর্ধেক গ্রহণ করা হয়েছে । আসলে কোন দেশের অখণ্ডততা ও রাজনৈতিক 

স্বাধীনতাকে স্বীকার ও শ্রদ্ধা করার দায় চা্ারে প্রত্যক্ষভাবে উল্লিখিত 
হয়নি । অন্য কথায়, চাটার প্রস্ততকারকগণ এ ব্যাপারে অগ্রসর হয়েছেন 
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"নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে | কিন্ত প্রশ্ন হলো কেন এমন হলো ? 
'ডাম্বারটন ওযক্স প্রস্তাব সম্পর্কে বৃটিশ সরকার যে সরকারী ব্যাখ্যা দিয়েছে 
তা হলো সনদের সু নম্বর ধারা বর্ণে বর্ণে গ্রহণ করলে কোন দেশের - 
সীমানাগত স্থিতাবস্থা “চিরকালের জন্যে মেনে নিতে হয় | অন্যত্র 
2 নম্বর ধারার 1 নম্বর অনুচ্ছেদে সার্বতৌমত্বগত সাম্যের নীতি (9০৬০:61ঠ 

70091109) রক্ষার সাধারণ নীতির জন্য কোন দেশ অপর দেশের উপর 

হামলা করতে পারবে না এবং তাছাড়াও চাগিরের অন্যত্র যুদ্ধ নিবারণ 
সম্পকিত “ম্থুনিশ্চিত' অঙ্গীকারের সাথে সদস্যরা্রসমূহের উপর আরোপ করা 
সুনির্দিষ্ট দায়ের উল্লেখ আছে । এই যুক্তির সাথে চাগিরের 39১ 41 এবং 
42, ধারা বলে নিরাপত্তা পরিঘদের শান্তিতঙ্গের অথবা শান্তিভজের হুমকির 

ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করার ক্ষমতা এবং সে বিষয়ে সভ্যরা্রসমূহের 
কাছ থেকে সহায়তার ব্যবস্থা করার ক্ষমতার যোগসত্র আছে । অন্যভাবে 
বলৃতে গেলে সনদে উল্লিখিত পারম্পরিক সহযোগিতা কথাটি কিছুটা 
অসম্পূণ রয়েছে । কারণ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতা রক্ষার প্রশে বৃহৎ- 
শক্তিগুলির অঙ্গীকারকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । চাগির রচয়িতাদের 
বিশেষ করে বৃহত্শক্তিবর্গের চিন্তাধারায় এটাই ছিল । পরব্তীকালের 

ঘটনাবলী থেকে দেখা গেছে যে নিরাপত্তা পরিঘদের স্থায়ী সদস্য রা 
সমূহ মতৈকে পৌছতে না পারার ফলে উপরি-উল্লিখিত চিন্তাধারা অচল 

হয়ে গেছে এবং এর ফলস্বরূপ সনদ প্রবতিত পারম্পরিক অঙ্গীকারের 

তত্বের পুনরাবিভাব ঘটেছে । 
“পারস্পরিক অঙজ্ীকারের* (409৪1 008191166) ধারণার সাথে 

অঙ্গাঙ্গীভাবে আর একটি নীতি জাতিপূঞ্জের সনদ প্রনয়ণের সময়ে কাজ 
করেছে, যাকে 1918 সালে বৃটিশ বিচারপতি লঙ পাকার “শোঁরগোল'” 
(ভর ৪10 ০0) নীতি বলে অভিহিত করেছেন এবং যেটা মিষ্টার 

এলি রুটের (21105 2২০০) স্মারকলিপিতে বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে । 

সনদের এই নীতির মূলকথা হলো যুদ্ধ বিশ্বের যে প্রান্তেই হোক না কেন 
তা হলে বিশ্বের সামগ্রিক ব্যাপার এবং বিশুমানবের বিরুদ্ধে অপরাধ | 

সুতরাং বিশৃসংস্থার উদ্দেশ্য হওয়৷ উচিত সকল সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে একটি 
'যৌথ ও পারস্পরিক অঙ্গীকারে ব্যবস্থা করা । সেটা শুধুমাত্র রা্রের 
সীমানা রক্ষা বা স্বাধীনত। রক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, যার মূল 
উদ্দেশ্য হবে যে কোন যুদ্ধ পরিস্থিতিকে নিবৃত্ত করা | উপরিউক্ত চিস্তা- 
প্রারার আংশিক প্রকাশ আমরা সনদের সত্রে নম্বর ধারার মধ্যে দেখতে পাই । 
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সেখানে বলা হয়েছে 'যে কোন যুদ্ধ বা যুদ্ধের হুমকি তা তখনই কোন: 
সদস্য রাষ্্রকে স্পর্শ করুক বা নাই করুক সমস্ত জাতিপুঞ্জের উদ্বেগের 
কারণ হবে । অবশ্য উপযুক্ত প্রয়োগ পদ্ধতির অভাবহেতু এই নীতির শক্তি 
যথেষ্ট হাস পেয়েছিল | এককতাঁবে সদস্য রাষ্ট্রগুলির যৌথ নিরাপত্া 

ব্যবস্থায় যোগ দেওয়া ন! দেওয়ার স্বাধীনত। ছিল এবং সনদের স্ুয্য নম্বর 
ধারার কল্যাণে কিছু সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করার সুযোগ ছিল | 1928 
খীষ্টাব্দে "প্যারিস চুক্তি” অথবা “কেলগ-ব্রায়াণ্ড চুক্তি যুদ্ধকে বে-আইনী 

করার ব্যাপারে আর এক ধাপ অগ্রসর হয়েছিল । উপরিউক্ত চুক্তিকে শেষ 
পর্য্যন্ত 65টি রাষ্ট্র স্বীকৃতি জানিয়েছিল এবং তারা ঘোষণা করেছিল যে 
'তার] যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে নিন্দা করে--জাতীয় নীতির অঙ্গ হিসাব যুদ্ধকে 
বর্জন করে' এবং সমস্ত বিরোধকে “শান্তিপূর্ণ উপায়ে মিটিয়ে নেওয়ার দায় 

গ্রহণ করছে? | সদিচ্ছা হিসাবে এই চুক্তি অবশ্যই অভূতপব, কিন্ত এই 

চুক্তি যুদ্ধকে বে-আইনী করেছে এতটা, দাবী কর] ঠিক হয়নি | যুদ্ধকে 
কেবলমাত্র নিন্দাই করা হয়েছে এবং “অঙ্গীকার করতে চাওয়া হয়েছে, 

কিন্ত এই নীতিকে বাস্তবায়িত করার উপযুক্ত সাংগঠনিক বন্দোবস্ত কিছুই 
কর। হয়নি । সবৌপরি, স্বাক্ষরকারী রাট্্রসমহ পরিস্কারভাবে প্রকাশ 

করেছিল যে এই নীতি স্বীকার করার অর্থ “আত্মরক্ষার অধিকারকে বিসর্জন 
দেওয়া নয় এবং তাতে তথাকথিত আত্মরক্ষার অধিকারের ব্যাপক অর্থ 
করার স্রযোগ ছিল্ । 

“শোরগোল? সূত্র সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে এ সূত্রের মধ্যে বিশ্ব- 
গোষ্ঠীর (40110 07017073) তত্বের অঙ্কর নিহিত ছিল । অবশ্য 

মাঞ্চরিয়া ও. ইথিওপিয়ার ব্যাপারে সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতার ছারা 
উপরিউক্ত ধারণ মিথ্য! প্রমাণ হয়ে গেছে বলে পরবতীকালে সমালোচকেরা 
মত প্রকাশ করেন | রাণ্রসংঘ গঠনের সময় কিছুটা পরিবতিত ধারণ 
পোষণ করা হতো, তা হলো বিশ্বগোষ্ঠীর অস্তিত্ব থাক আর নাই থাক 
সার] বিশ্বে পরিব্যাপ্ত পঞ্চশক্তির অস্তিত্ব ছিল । এই অনুমানের যু্তিঃ 
গ্রাহ সিদ্ধান্ত হলো “€সারগোল' নীতিকে সংগঠিত করার প্রাথমিক দায়িত্ব 
বৃহৎ পঞ্চশক্তির উপর অপিত হওয়া উচিত, অন্যকথায় সেটা হলে! 
নিরাপত্তা পরিঘদ--বৃহত্শক্তি সমঝোতার পরিবতিত এবং আরও শক্তিশালী 
রূপ যেটা কাজ করবে সব সময় এবং যার অধীনে সামরিক শক্তি 

প্রয়োগের ব্যবস্থা থাকবে । সুতরাং একদিক থেকে দেখতে গেলে যুদ্ধ 

বন্ধ করার বিশ্বের সাবিক দায়িত্বকে সুনিদিষ্ট কয়েকটি রাষ্ট্রের উপৰ 
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স্চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে । উদাহরণ স্বব্ূপ 39 নম্বর ধারা অনুসারে শাস্তি- 
তঙ্গের আশঙ্কা আছে কিনা এবং সেক্ষেত্রে “কি ব্যবস্থা অবলম্বন 

করা হবে? তা ঠিক করবে নিরাপত্তা পরিঘদ | অন্যদিকে 41 নম্বর ধারা “ 
অনুসারে নিরাপত্তা পরিঘদ এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সেই 
সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করার জন্য নিরাপতা পরিষদ অন্যান্য সমস্ত সতভ্যরার্্রকে 
বলতে পারবে এবং সেক্ষেত্রে অন্যান্য সদস্যরাষ্রসমূহ নিরাপত্তা পরিঘদের 
আহ্বানে সাড়া দেওয়ার পরশে 25 নম্বর এবং 49 নম্বর ধারাবলে অঙ্গীকার- 
বদ্ধ | তাই চাগিরের বক্তব্য সনদের ঠ0ু নম্বর ধারার খানিকটা অনুসারী । 
অর্থাৎ যে কোন যুদ্ধই জাতিপুঞ্জের সমস্ত সদস্যবাষ্ট্রের উদ্বেগের বিষয়ঃ, 
এই ধারণা কাষক্ষেত্রে চাটারের ব্যবস্থাপনায়ও স্থান পেয়েছে । তাছাড়াও, 
রাষ্ট্রসংঘ সংগঠকর1 দাবী করেন যে উপরিউক্ত নীতির বাস্তবায়নের প্রয়োগ 
পদ্ধতি ব্যবস্থাপনার দিক থেকে দেখতে গেলে চাচার প্যারিস চুক্তি ও 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে ছাঁড়িয়ে গেছে । ডাম্বারটন ওক্স প্রস্তাব সম্পকে 
বৃটিশ সরকারী ভাঘষ্যে বলা হয়েছে যে, যখন সনদ ব্যবস্থায় কিছু কিছু 
ক্ষেত্রে যুদ্ধ বৈধ বলেই স্বীকৃত হয়েছিল, . ..নতুন- সংস্থা (0..) শুধুমাত্র 
সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ব্যবস্থার অবলুপ্তির চেষ্টা করবে তাই নয, যে কোন 
শাস্তি বিঘের হুমকিকেও মোকাবিলা করবে | 

সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংগঠকগণ “সুমঝোতা? (কনসার্ট) বব্যস্ার থেকে 
ব্যাপক এবং "শোরগোল" সূত্র থেকে দুবল 1918 খ্বীষ্টাব্দের পরবে বিরাজমান 
কিছু কিছু ধারণা এবং তার প্রয়োগ কৌশল পেয়েছিলেন। সেগুলি হলো৷ 
হেগ সম্মেলনের বিধি ব্যবস্থা । সেই ব্যবস্থার মূলমন্ত্র ছিল মধ্যস্থতা, 
অনুরপ্তন এবং অনুসন্ধানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিবাদের সমাধান, এবং 
সেই ব্যবস্থার অবদান ছিল কিছু কাধ্যকরী নিয়ম-কানুন, একটি স্থায়ী 
সচিবালয় এবং সালিশীর জন্য উপযুক্ত কিছু লোকের বন্দোবস্ত | 
আক্রমণ বন্ধ করা এই ব্যবস্থার পক্ষে সম্ভব ছিল না, তবে সংশিষ্ট বিবদ- 

মান পক্ষ সমূহ চাইলে আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূণ সমাধানের ব্যবস্থা 
করা এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ' না চাইলেও শান্তিপূর্ণ সমাধানের অনুকূলে 
জনমত গঠন করার কাজ এই ব্যবস্থার চাবিকাঠি ছিল । 

, সন্মিলিত জাতিপুগ্জ প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থা সাবিকভাবে গ্রহণ 
করেছিল | সনদের যো নম্বর ধারা থেকে সে নম্বর ধারার মধ্যেই তা 

আছে । এখানে আত্তর্জীতিক বিবাদ নিশপ্বত্তির পদ্ধতি হিসাবে সালিশী 
অথবা স্থায়ী বিচারালয়ের মাধ্যমে বিবাদের নিষ্পত্তি করা, নয় লীর্গ পরিঘদ 
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এবং সবৌোপরি লীগ সভার কাছে সমাধানের জন্য আস্তর্জীতিক বিবাদ পেশ 
করার ব্যবস্থা অবলঘ্িত হয়েছে । উপরিউজ পদ্ধতিকে জোরদার করার 
ব্যবস্থা সনদে ১? নমর ধারায় করা হয়েছিল । তাতে ছিল আস্তর্জীতিক 
বিবাদ নি্বত্তির শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ অবজ্ঞ। করে যুদ্ধে লিপ্ত দেশের 
বিরুদ্ধে স্বত:স্ফৃত অর্থনৈতিক এবং শর্তাধীনভাবে সামরিক ব্যবস্থার কথা । 
€(শোরগোল' জ্ত্রের মত এ ব্যবস্থায়ও ফাঁক ছিল। কোন দেশের 
আভ্যন্তরীণ কোন বিষয় নিয়ে বিরোধের প্রশে জাতিপুঞ্জের কিছু করার 
ছিল না )। 

হেগু সম্মেলনের বিধি-ব্যবস্থার যা কিছু জাতিপুঞ্জের অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল 
তার মোটামুটি সবটাই রাষ্্রসংঘ গ্রহণ. করেছে । রাষ্্রসংঘের উদ্দেশ্য 

ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে চাটারের ! নম্বর ধারার প্রথম উপধারায় বলা হয়েছে, 
“ন্যায় বিচারের নীতি ও আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে শান্তি- 
ভঙ্গের কারণ হতে পারে এমন জমস্ত আন্তর্জীতিক বিরোধের অথবা 
পরিস্থিতির ব্যাপারে সামঞ্জস্য বিধান ও বনিশ্ত্তি সাধন করা |?” 

“আন্তর্জীতিক বিরোধের. শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির পন্থা শীর্ঘক চার্টারের ঘষ্ঠ 
অধ্যায়ে উপরিউক্ত পদ্ধতিকে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করা হয়েছে এবং 
১0 নম্বর অধ্যায়ে আন্তর্জীতিক বিচারালয়ের কর্ম-পদ্ধতির বিবরণ আছে । 

ঘষ্ঠ অধ্যায়ে আন্তর্জাতিক বিবাদের নিষ্পত্তির বিভিন্ন পঞ্ধা হিসাবে 
বিরোধকারী পক্ষগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ আলোচনাভিত্তিক মীমাংসা, 

অনুসন্ধান, মধ্যস্থতা, অনুরঞ্জন, সালিশী, বিচারের মাধ্যম্যে নিম্পভিকরণ 
এবং নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ--প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে৷ শান্তিপূর্ণ 

ব্যবস্বাগুলির মাধ্যমে কোন বিরোধের নিষ্পত্তি না হলে এবং সেই বিরোধ 

শান্তির প্রতি হুমকি স্বব্ূপ দেখ। দিলে রার্ীসংঘের পক্ষ থেকে কঠোরতর 
পন্থা অবলম্বনের ব্যবস্থা রয়ে গেছে এবং তা আছে চার্টারের সপ্তম 

অধ্যায়ে । যদিও চাগারের 35 নম্বর ধারা বলে কোন আন্তর্জীতিক বিরোধকে 
সাধারণ সভার কাছে পেশ করা যেতে পারে, তবুও নিরাপত্তা পরিঘদের 
ব্যবস্থ। গ্রহণের উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়৷ হয়েছে । কারণ এক্ষেত্রেও, 

যেমন শান্তিভঙ্গের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের প্রশে, চার্টার প্রস্ততকারকগণ 
নিরাপত্তা পরিঘদকেই কাধ্যকরী অঙ্গ হিসাবে মুখ্য ভূমিকায় আশা 
করেছিলেন । অবশ্য একথা সত্য যে চার্টারবলে, যেমন ছিল সনদের 
ক্ষেত্রে, বিরোধকারী সদস্যরাই্ীদের উপর বিরোধ নিষ্পত্তির কোন সমাধান 
ভ্বোর করে চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার রাষ্ট্রসংঘের নেই। চার্টারে 
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আন্তর্জীতিক বিরোধ নিষ্বত্তির উদ্দেশ্যে বিরোধকারী রাষ্ট্রসমূহের অবলম্বনের, 
জন্য বিশদ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । কিন্তু রাষ্ট্রসংধের কোন সংস্থাই, এমনকি 
নিরাপত্তা পরিষদও কোন সিদ্ধান্ত সরাসরি চাপিয়ে দেওয়ার অধিকারী, 
নয় । কোন আন্তর্জাতিক বিরোধের ফলে শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্বের 
আশঙ্কা দেখা দিলে রাষ্ট্রসংঘ নিশ্চয়ই শান্তিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
অবলম্বন করতে পারে, কিন্ত সংশিষ্ট বিরোধের নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কোন. 

সিদ্ধান্ত কলহকারী রাষ্ট্রসমূহের উপর তাদের অমতে চাপিয়ে দিতে পারে না | 
কারণ, আর যাই হোক না কেন, রাষ্্রসংঘকে সারা বিশ্বের সরকার বলা; 

যেতে পারে না। 

উপরিউক্ত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ধ্যান-ধারণাই হয়েছে চাঠারের মূল 
উপকরণ | কিন্তু এগুলে। ছাড়াও আরও কিছু অনুপ্রক অথচ গুরুত্বপূর্ণ 
ধ্যান-ধারণা বিভিন্ন প্যায়ে চার্টারের অঙ্ীভূত হয়েছে, যেমন হয়েছিল 
সনদের ক্ষেত্রে । সেগুলোর একটি হচ্ছে নিরস্ীকরণ। প্রথম হেগ্ 
সম্মেলনে যে চিন্তাধারার সুচনা হয়েছিল তা জেনেভাতেও বহাল ছিল 

এবং তা' হলো অস্ত্রশস্ত্র শুধু যৃদ্ধের অস্ত্রই নয়, যুদ্ধের কারণও ; অতএব 
যে কোন বিশ্ৃসংগঠনের অন্যতম বক্তব্য হচ্ছে নিরজ্রীকরণের পথে অগ্রসর 
হওয়া | সনদের ৬[]] নম্বর ধারায় এই ধারণারই প্রতিফলন হয়েছিল | 

তাতে বলা হয়েছিল যে জাতীয় নিরাপত্তা এবং আন্তজাতিক শান্তি রক্ষার্থে 
যৌথ শন্তি প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন রাষ্্রসমূহের আন্তজাতিক দায় পালনের 

প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অস্ত্র-সম্ভার আন্তর্জাতিক 
শান্তির খাতিরে ন্যুনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা দরকার | নিরস্ত্রীকরণ 

সম্পকে পরিকল্পনা রচনার ক্ষমতা লীগ পরিঘদের ছিল এবং সেই 
পরিকল্পনা বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্রের সরকারসমূহ গ্রহণ করলে সেই দেশগুলির 

সৈন্যসংখ্যার উচ্চসীমা নির্ধরিত হতে পারতো । ,ই বিশ্বযুদ্ধের 
মধ্যবতী কালের ঘটনাবলীর কারণে নিরস্ত্রীকরণের উৎসাহে ভাটা 
পড়েছিল ; এবং ত্রিশের দশকের ঘটনাবলী থেকে এটা বোঝ! গিয়েছিল 
যে অস্ত্রশক্তিতে শক্তিশালী হওয়াই শান্তি বিথবের কারণ নয়, অযোগ্য 
হাতে অস্ত্রশক্তি বাড়লেও অশান্তি স্থাষ্টি হতে পারে। তাই "শান্তিপ্রিয়' 
রাষ্্রগুলিকে আক্রমণ পধ,দস্ত করার জন্য অস্ত্রশক্তিতে শক্তিশালী হতে 
হবে | শুধু নিরস্ত্রীকরণের খাতিরেই নিরস্ত্রীকরণের উপর জোর দেওয়ার 
কোন পরিকল্পনা ঠিক সেভাবে চার্টারে স্থান পায়নি । এই মতের 
সমর্থনে 11 নম্বর ও 26 নম্বর ধারার কিছু কিছু বিষয়ের উল্লেখ করা, 
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যেতে পারে । 11! নম্বর ধারাবলে সাধারণ সভা নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র 
নিয়ন্ত্রণের নীতির ব্যাপারে বিবেচনা ও সুপারিশ করার অধিকারী এবং 
26 নম্বর ধারাবলে প্থিবীর মানবিক ও অর্থনৈতিক সম্পদের নুন্যতম 
অংশ যাতে অস্ত্রশস্ত্র জন্য ব্যায়িত হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে আন্তজাতিক 

শান্তি ও নিরাপতা প্রতিষ্ঠার উন্নয়ন ও রক্ষণের জন্য 47 নম্বর ধারায় 

উল্লিলিত সামরিক উপদেষ্টামগুলীর সাহায্যে অস্ত্রাদি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা 
প্রতিষ্ঠাকল্পে পরিকল্পনাদি প্রস্তত করার এবং বাষ্্রসংঘের সদস্য রাষ্- 
সমহের নিকট পেশ করার দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের | শান্তির জন্য 
অস্ত্রশস্ত্র কমানে। প্রয়োজন একথা মনে করা হয়নি । অস্ত্রশস্ত্রের নিয়ন্ত্রণের 

উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অস্ত্রাদি 
দম্পকিত খবরাখবর আদান-প্রদানের কোন ব্যবস্থা সনদের মত চাঁঠগিরে 
করা হয়নি । সনদের এই ব্যবস্থাপনা অবশ্য কাধ্যকরী হয়নি । বস্তুত: 
সামরিক শঙ্তি প্রয়োগের দায়িত্বসহ নিরাপত্তা পরিষদের যে ভূমিকা 
€সে ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিধদকে সাহায্য করার জন্য সামরিক 
উপদেষ্টামগ্ুলী ) তাতে রাষ্সংঘের অনুকূলে যথেষ্ট পরিমাণে সামরিক 
শক্তি প্রাপ্তি অপরিহার্য হয়ে পড়েছে । চাচিল ও রুজভেল্টের প্রত্যয়েরই 
এখানে প্রতিফলন ঘটেছে । সে প্রত্যয় হলে! গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির 
দ্ুবলতা এবং অক্ষশক্তিগুলির আক্রমণমুখী মনোভাবের কারণে এবং প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী শক্তিবর্গের সামরিক শক্তি হ্রাস করার মারাত্বক ভুলের 
জন্য ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল। অবশ্য এও মনে করা যেতে পারে 
'ষে হিরোসীমায় আনবিক বোমা বিস্ফোরণের পরে সানক্রানসিস্কো 

সম্মেলন হলে এ বিঘয়ে চাগির প্রস্ততকারকগণের চিন্তাধারা অন্যরকম 
হত পারতো | 

আমরা পর্বেই দেখেছি যে, জাতিপুঞ্জের ম্যাণ্ডে কমিশনের 

কাঠামোকে সমপ্রসারিত ও শক্তিশালী করেই স্থষ্টি হয়েছে রাষ্ট্রসংধের 
অছি-পূরিঘদ । অছি সম্পকিত বিঘয়ে আন্তর্জাতিক পধ্যায়ে কাধ্যক্রম 

সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা ভীর্সাই ও সানফানসিস্কো সম্মেলনের মধ্যবর্তী 
সময়ে মোটামুটি একই ধারায় এগিয়েছিল । মোটামুটিভাবে বলতে গেলে 
ম্যান্ডেট ব্যবস্থার পিছনে তিন ধরনের ধ্যান ধারণ কাজ করেছে । 
বিতক্ষিত অঞ্চল সমুহের উপর একাধিক রাষ্ট্রের যৌথ-নিয়ন্ত্রণ (0০2- 
0020101010)১ (যেমন কঙ্গোতে হয়েছে) ; নির্ভরশীল জাতিসমূহের 
উপর কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশকত্তৃক ব্যবহৃত অছি ক্ষমতা ( বৃটেন 
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ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এবং ফ্রান্স আফ্রিকার ক্ষেত্রে যা করেছে) : নিজেদের 

স্বার্থসংশ্িষ্ট এলাকার সম্পর্কে যৌথ দায়িত্ব পালনের বৃহৎ্শভিবর্গের 
জেটিবদ্ধ কার্ধ্যক্রমের তত্ব ; উদাহরণস্বরূপ অটোমান সাম্রাজ্য বা কঙ্গো- 
ভুক্ত স্থায়িত্বহীন অথবা অনুনত এলাকার কথা বলা যেতে পারে। 
জাতিপুপ্রের ম্যানডেট ব্যবস্থায় ম্যানডেটধারী রাষ্ট্রসমূহের কিছু বিশেষ 
সুবিধা ছিল, আবার সই সমস্ত সুবিধার যাতে অপব্যবহার না হয় সেই 

ব্যবস্থাও ছিল । তবে ম্যানডেট-ব্যবস্থার অধীন জ্যাতিসমূহের দিক 
থেকে দেখতে গেলে সেই রক্ষা কবচের ব্যবস্থা ছিল অর্থহীন | যাইহোক, 
ম্যানডেট-ব্যবস্থায় উপরিউক্ত তিন ধরনের ধ্যান-ধরিণার সমনুয় ঘটানোর 

চেষ্টা হয়েছিল । দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল 
বিভিন্ন জাতির *আত্মনিয়ন্ত্রণের? (9910705661701081102) ব্যপক দাবী । 

অধিকাংশ ওপনিবেশিক শক্তি তাদের অধীন দেশগুলিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের 
অধিকারদান করাকেই মোটামুটিভাবে তাদের লক্ষ্য বলে মেনে নিয়েছিল 
দৃষ্টান্তস্বরূপ তারতবর্ধে বৃটিশ শাসন এবং ফিলিপাইনে মাকিণ 
শাসনের কথ! উল্লেখ করা যেতে পারে । সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থেই 
উপনিবেশ থাকবে, এই তত্বের অবসান ভার্সাই চুক্তির পরেই ঘটেছিল । 
ওুপনিবেশিক শক্তিগুলি কিভাবে এবং কতটা নিষ্ঠার সাথে পরাধীন 
জাতিসমূহের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করবে সেটাই মুখ্য আলোচ্য 
বস্ত ছিল। উপরস্ত, যুদ্ধ একদিকে ওপনিবেশিক শক্তিগুলির পূর্বগৌরব, 

বিশেঘ করে দৃর-প্রাচ্যে, অনেকাংশে খব করেছিল, এবং অপরদিকে 
পরাধীন জাতিগুলির আত্মনিয়ন্্রণের প্রচেষ্টাকে জোরদার করেছিল । 

সর্বোপরি, বৃহত্তম শক্তিদ্বয় সানকফ্রানসিক্ষোতে প্রচণ্ডভাবে ওগুপনিবেশিকতার 
বিরোধিতা করেছিল--মআমেরিকার যুক্তরাষ্র গপনিবেশিকতার বিরোধিতা 
করেছিল 1776 খৃষ্টাব্দে তাদের ছিনিয়ে নেওয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের 
চিন্তাধারা ও করুজভেন্টের ব্যক্তিগত দৃষ্টিতঙ্গিতে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং 
সোভিয়ে রাশিয়া করেছিল মাক সীয়-লেনিনীয় দর্শন এবং স্টালিনকৃত 
তার ব্যাখ্যায় উদ্বদ্ধ হয়ে | | 
এই সমস্ত কারণেই চাটারের মধ্যে অছি পরিঘদ একটি পৃথক এবং 

প্রধান অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে । শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রসংখের ক্রিয়া- 

কলাপকে অছিভুক্ত দেশগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে তার বাইরেও 
প্রপারিত করা হয়েছে । সনদের 20] €০) ধারায় জাতিপুঞ্জের সভ্য 

রাহীগুলিকে তাদের অধীন দেশের অধিবাসীদের উপর শাসন ক্ষমতা 

3 
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অপপ্রয়োগ না৷ করতে বল! হয়েছে, কিন্ত পরাধীন জাতিসমূহ সম্পর্কে 
কেবলমাত্র এই অন্তঃসারশৃন্য সদিচ্ছার কথাই বলা হয়েছে, তাছাড়া আর 

কোন কিছুই হয়নি । প্রথম বিশৃযুদ্ধে পরাজিত শক্তিসমূহের উপনিবেশ- 

গুলিকে ম্যানডেট ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসা অবশ্য ব্যতিক্রম ছিল । 

পক্ষান্তরে চার্টারে *স্বায়ত্বশাসনহীন অঞ্চলসম্হ সম্পকিত ঘোষণা” (একাদশ 
অধ্যায়) বলে একটি সুদীর্ঘ ঘোষণ। রাখা হয়েছে । একথা অনস্বীকার্য 
যে, এই ঘোষণার বিঘয়বস্ত প্রয়োগের দিক থেকে সনদের ধারার মতই 

কার্যকারিতাহীন । অবশ্য এর ব্যাপকতা ও সূক্ষতার ফলে রাষ্সংধের 
সত্যরাষ্গুলির উপর নৈতিক চাপ পড়েছে এবং এর থেতেই বোঝা যায় 
যে জেনেভা সম্মেলনের সময় থেকে পরাধীন দেশের মানুষের প্রতি 
আন্তর্জাতিক দায়িত্ব সম্পর্কে চিন্তাধারা কিভাবে এগিয়েছে । সনদের 
ব্যাখ্যাতীত “যোগ্য ব্যবহারের” (5৮ পু5৪0616) পরিবর্তে অধীন 
দেশীয় মানুঘের স্বার্থরক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া, তাদের রাজনৈতিক, অর্থ- 
নৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষাগত প্রগতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ, “আত্ম- 

নিয়ন্বণ' ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্ততির বন্দোবস্ত করা, 
উন্নয়নের জন্য গঠনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, গবেষণায় উৎসাহদান প্রভৃতির কথা 
বলা হয়েছে । সর্বোপরি, উপনিবেশিক শক্তিগুলি “যে সমস্ত অঞ্চলের জন্য 
তারা যথাক্রমে ছায়ী সেই সমস্ত অঞ্চলে সামাজিক অর্থনৈতিক এবং 
শিক্ষাগত অবস্থাদি সম্পরকে পরিসংখ্যানগত এবং কারিগরী ধরনের 
অন্যান্য খবর মহাসচিবকে নিরাপত্তাজনিত ও সাংবিধানিক বিধিনিষেধ 
সাপেক্ষে নিয়মিতভাবে সংবাদ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করবে 1” উপরি- 
উত্ত বিঘয়বস্ত সম্পর্কে চা্টারের 'সতর্ক শব্দচয়ন থেকে এটা বোঝা যায় 
যে নিজেদের উপনিবেশের প্রশে ওপনিবেশিক দেশগুলি সানক্রান্সিস্কো৷ 
সন্মেলনে রাষ্ীসংধের প্রশাসনিক যন্ত্র হিসাবে কাজ করার কোন ভূমিক। 
স্বীকার করেনি (যেমন তাদের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে রাষ্্রসংঘের 
হন্তক্ষেপের কোন স্রযোগ রাখেনি )। এসব সত্বেও এই' ধারাগুলির মধ্য 

দিয়ে এক নতুন তত্বের স্বীকৃতি মিলেছে--তাহলো প্রশাসনিক দিক থেকে 
নির্ভরশীল জাতিসমূহের ( আন্তর্জাতিক সংগঠনের অছি-ব্যবস্থার আওতায় 
নয় সেই সমস্ত জাতিসহ ) বিষয়ের সাথে আন্তর্জীতিক সংগঠনের নীতিগত- 
ভাবে সংশ্রিষ্ট হওয়া । 

উপরিউক্ত ভাবধারার প্রতিফলন হয়েছে “মানবিক অধিকার? সম্পর্কে-- 

যেটাকে ন্যায়সঙ্গতভাবে আন্তর্জীতিক সংগঠনের আওতাভুজ বিষয় বলে 
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মনে কর! হয় (চার্টারের বক্তব্যে )। এঞ্যেহা নম্বর ধারায় এই সমস্ত 
বিঘয়ে সনদের প্রান্তিক স্বার্থের উল্লেখ ছিল । শ্রমিক সংক্রান্ত বিষয় 
( আস্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার মাধ্যমে এর পূণ প্রকাশ ঘটেছিল ) এবং 
স্রীলোক ও শিশুহ্দর প্রতি অবৈধ ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ের সাথেই উল্লিখিত 
প্রান্তিক স্বার্থ জড়িত ছিল । পক্ষান্তরে, শুধু চাগিরের প্রস্তাবনার বক্তব্য 
“মানুষের মৌলিক অধিকারে, ব্যক্তির মধ্যাদা ও যোগ্যতার উপরে, স্ত্রী 
পুরুঘের সমান অধিকারে এবং ছোটবড় নিবিশেষে সমস্ত জাতির অধিকারে 
বিশ্বাস অটুট রাখার প্রতিজ্ঞা' এবং চাঠারের উদ্দেশ্যসমূৃহের মধ্যে 
বণিত (! নম্বর ধারার 3 নম্বর অনুচ্ছেদ )**.. বর্ণ, স্ত্রী, পুরুষ, 
ভাষা] এবং ধর্ম নিবিশেষে মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি 
সন্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে উন্নতিসাধন ও উৎসাহদানের জনয আন্তর্জীতিক' 
সহযোগিতা ব্যবস্থা করার কথাই শুধু নয়,__55 নম্বর ধারার তৃতীয় 
অনুচ্ছেদের বক্তব্য অনুসারে "মানবিক অধিকার' ও “মৌলিক' স্বাধীনতার 
প্রতি বিশ্বজনীন সন্মান প্রদর্শন এবং সেগুলি পালনের* কথা ইত্যাদিও 
আছ্ে। 62 নম্বর ধারায় অণ্নৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে এ ব্যাপারে 
ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করতে বলা হয়েছে এবং সবশেঘে 68 স্বর ধারায় 
মানবিক অধিকার উন্নয়নের জন্য পৃথক কমিশন গঠনের কথা বল্ঃ 
হয়েছে । 

মানবিক অধিকার নিয়ে চার্টারের ভাষা গালতরা হলেও তার 
বাস্তবায়ণের অনুকলে কোন কার্যসূচী আন্তজাতিক পধ্যায়ে গ্রহণ কর্য 
সহজসাধ্য নয়। তার কারণ যাদের অধিকার দেওয়ার অথবা রক্ষা করার 

কথা তারা কোন না কোন সাবভৌম রাষ্ট্রের নাগরিক এবং রাষ্্রসংঘের সদস্য 
রাষ্রীসমহ সাবভৌম বলে স্বীকৃত হওয়ায় রাষ্্রপংঘের মানবিক অধিকা রের 

ব্যাপারে কিছু করার সামধ্ধ প্রায় নেই বললেই চলে । এছাড়াও, চার্টার 
কোথাও বলা নেই -কিভাবে 2 নম্বর ধারার সপ্তম অনুচ্ছেদের বক্তব্য 

( যেখান্তন কোন রাহ্ট্রর আত্যস্তরীণ ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপকে 
নিঘিদ্ধ কর? হয়েছে ) লঙ্ঘন না করে রাষ্ট্রসংঘ মানবিক অধিকারের প্রশে 
কার্ধকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে । তবুও এ্তিহাসিক দিক থেকে 
দেখলে চাারের এই নীতি গ্রহণের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে | মানবতার 

বিরুদ্ধে নাৎসী ও জাপানী শাসক-গোর্ঠীর ঘৃণ্য অপরাধ সারা পৃথিবীকে 
স্তভিত করে দিয়েছিল । (রাশিয়ার অভ্যন্তরে কি ঘটেছিল তা অবশ্য সবটা 
প্রকাশ পায়নি )। ন্যুরেমবার্গ বিচারের সময়ই এমন একটি বিশ্বসংস্থার 
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স্বপক্ষে ব্যাপক জনমত গড়ে উঠেছিল, যে সংস্থা যেকোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব 
ও স্বার্থের গণ্তীকে অতিক্রম করে তার পাশবিক আচরণের প্রতিবিধান 
করতে পারবে । চাঠিরের মানবিক অধিকারসংক্রান্ত ধারাগুলি আরও 
অনেক ধারার মতই অতীতের দিকে দৃষ্টি রেখে রচিত হয়েছিল, এর প্রেরণা 
হিসাবে অতীতের বেদনাময় ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধের তাগিদ যতখানি 
কাজ করেছে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা ঠিক ততখানি কাজ 

করেনি । চাগির রচয়িতাগণ মাকিণ মনোভাবের থেকেও যথেষ্ট 
অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন | মাকিণ সংবিধানের মৌলিক অধিকারের 
কিছু কিছু চাঁঠারে স্থান পাক এটা মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছিল । সেনেটর 
ত্যানডেনবাগ ও মিষ্টার জন ফষ্টার ডালেস্ চাটারে মানবিক অধিকার 
সংক্রান্ত ধারাগুলি সংযোজনের জন্য দৃঢ় ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন । 

এরা দুজনেই ছিলেন রিপাবলিকান দলের প্রভাবশালী সদস্য এবং 
আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পর এই রিপাবলিকান দল মানবিক অধিকার 
রক্ষার ক্ষেত্রে আমেরিকায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব (1798 
খীষ্টাব্দের সংবিধান অনুযায়ী মানবিক অধিকার পুরোপুরিই রাজ্য 
সরকারের আওতায় ছিল ) বাড়ানোর ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ 
করেছিল | চারে মানবিক অধিকার-সংক্রান্ত ধারাগুলিতে যথেষ্ট অস্পষ্টতা 

রাখা হয়েছিল, এবং এই অস্পষ্টতার জন্যই যে সমস্ত রাষ্ট্রে মানবিক অধিকার 
ঠিকমত রক্ষিত হয়নি তারাও চাঠিরকে সমর্থন করেছিল। সন্দেহপ্রবণ 
দেশগুলিও চািরে সন্মতি দিয়েছিল, কারণ তারা মনে করেছিল যে এ 
ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘের সুপারিশ করা ছাড়া অন্য কোন ক্ষমতা নেই । 

কৰ্ডেনীয় মতবাদ (00996171577) যখন স্বীকৃতির উচ্চশিখরে, তখন 

অবাধ বাণিজ্যকে যুদ্ধ নিবারণ এবং শাস্তিরক্ষার অন্যতম পস্থা বলে ধরে 

নেওয়া হয়েছিল | 1919 খীষ্টাব্দেও ভিক্টোরীয় যুগের এই ধারণার গৌরব 
সত্রান হয়ে যায়নি | তাই কোন না কোন ভাবে সনদে এর অস্তরুক্তির 
পিছনে সমর্থন ছিল । উডভূরো৷ উইলসনের (ড/০০৫1০৬/ ড111901) “চতুর্দশ 

সৃজ্মের” তৃতীয় সূত্রে ভার্সাই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্রগুলির মধ্যে 
যতদূর সম্ভব অর্থনৈতিক বাধা অপসারণ এবং তাদের মধ্যে বাণিজ্যের 
ক্ষেত্রে সাম্য আনয়নের কথা বল৷ হয়েছিল । সনদের সেতো নম্বর ধারার 

পঞ্চম অনুচ্ছেদে সেকথাই খানিকটা পরিবতিত রূপে গৃহীত হয়েছিল । 

তাতে বলা হয়েছিল-_'জাতিপুঞ্জের সদস্য রাষ্ট্রীগুলি তাদের মধ্যে বাণিদ্ধিক 
ক্ষেত্রে সমান সুযোগ. প্রতিষ্ঠার পক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে 1, 
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দ্বিতীয় বিশৃযুদ্ধের পর কবৃডেনীয় মতবাদের প্রধান ধারক ও বাহক 
ছিলেন মিঃ কর্ডেল হাল্ (0016]1 011) | এতিহ্যগতভাবে যে দেশ 
আন্তর্জাতিক' বাণিজ্যের “সংরক্ষণের* নীতিতে বিশ্বাসী, সেই আমেরিকার 
বৈদেশিক সচিব অবাধ বাণিজ্যের নীতির অনুক্লে প্রচেষ্টা চালিয়ে- 
ছিলেন তার কারণ মিঃ হাল উইলুসনের মতই ডেমোক্রেটিক দলের 

সদস্য এবং দক্ষিণ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন । উভয়েই তাঁদের 
দেশবাসী তথা বিশুবাসীকে পক্ষপাতিহীনতাঁর স্বপক্ষে টানতে চেয়েছিলেন । 

উপরিউক্ত ভাবধারার প্রভাবেই আমেরিকা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে 
'লেগুলীজ* (0,600 [.5896) কর্মসূচীর মাধ্যমে মিত্র দেশগুলিকে এর 
উদার কর্নস্চীতে আস্থাশীল করতে চেয়েছিল | প্রতিটি “লেগুলীজ' 
চুক্তিতে একটি কতর ধারা ছিল, যাতে বলা হয়েছিল যে, “সাহাযাপ্রাপ্ত 

দেশ উৎপাদন, কর্ম-সংস্বান, বিনিময় এবং পণ্যের ভোগ বাড়াতে 
আন্তর্জীতিক বাণিজ্যে সকলপ্রকার অসাম্য বজন করতে এবং বাণিজ্য 
শুলক ও অন্যান্য প্রতিবন্ধক দূর করতে সচেষ্ট হবে”? । অবশ্য 
চার্টার প্রণয়নের সময় দেখা গেল যে মাকিন যুক্তরাষ্ী “লেগুলীজের* 
ক্ষেত্রে মিত্র দেশগুলিকে যা' বলেছিল তা; সে নিজেই পুরাপুরি গ্রহণ 
করতে সন্মত ছিল না | ঘোর রক্ষণশীল ও সংরক্ষণবাদী শক্তি প্রথমে 
ওয়াশিংটনে এবং পরে সানফান্সিস্কোতে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে 
সক্ষম হয়েছিল | কবডেনীয় মতবাদের জন্মভূমি বুটেনও অবাধ বিশ্ব- 
বার্ণিজ্যের অনিশ্চিয়তার পরিবতে “কমনওয়েলুথ'-এর বাণিজ্যিক স্বাথরক্ষার 

পক্ষপাতী ছিল । যাই হোক, দেশের মধ্যে এবং দেশের বাইরে 
অবাধ অর্থনীতির প্রতি বিশ্বব্যাপী অনীহার ফলে আন্তর্জাতিক মনো- 
ভাবাপন্ন মানুষও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সকলপ্রকার বাধা-নিঘেধ দূর করার 
স্বপক্ষে চেষ্টা চালানোর চেয়ে উৎপাদন এবং কমসংস্থানের সামগ্রিক 
উন্নতির জন্য যোগ্য কমস্চী গ্রহণের অনুকলে বেশী তৎপরতা দেখিয়ে- 
ছিলেন । ফলতঃ চাগিরে অবাধ বাণিজ্যের প্রসার অম্পর্কে আদৌ কোন 

কথার উল্লেখ নেই | চাঠারের প্রস্তাবনায়, উদ্দেশ্যসমূহে এবং অর্থনৈতিক 
ও সামাজিক বিষয়সংক্রান্ত ধারাগুলিতে ভাঘাগত উৎকর্ধতা সত্বেও 
এ ব্যাপারে চাটারের বক্তব্য সনদের সুস্যা। নম্বর ধারার বক্তব্যের 

কাছে সম্পর্ণ* নিস্প্রভ | তার পরিবর্তে অবশ্য আন্তর্জীতিক কল্যাণ 
সম্পর্কে “উন্নততর জীবনমান, পূণ কর্মসংস্থান ইত্যাদির উল্লেখ রয়ে 
গ্রেছে। তাছাড়াও চাঁটারের 1 নম্বর ধারায় “আন্তর্জাতিক পধ্যায়ে 
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অর্থটনতিক' সমস্যাবলী সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার* কথা৷ 
অথবা! “অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জীতিক সহযোগিতার উন্নয়নের" কথা 

অথবা “অনৈতিক প্রগতি ও উন্নয়নের অনুকৃল পরিবেশের' কথার 
( 55 নম্বর ধারার প্রথম উপধারা ) উল্লেখ আছে । এগুলি অবশ্য খুবই 
ব্যাপক অথবহ, যার কোন ধরাবাঁধা ব্যাখ্যা করার স্যোগ নেই | 
রাষ্্ীসংঘের সভ্যরাষ্ট্রগুলি যদি ইচ্ছা করে তা; হলে অবশ্য তার! 

গ্রগুলি উদারনৈতিক বাণিজ্য-নীতির অনুসমর্থন হিসাবে ধরতে 
পারে । ( আন্তর্জাতিক বাণিজ্যসংস্থা ও "বাণিজ্য ও শুল্ক সম্পকে 
সাধারণ চুজির* উদ্যোক্তারা যে রকমভাবে এগুলি ব্যাখ্যা করেছিলেন )। 
“তবে উপরিউক্ত সমস্ত উল্লেখের, মধ্যে কবডেনের স্বপ্পের পৃথিবীর 
(যে পৃথিবী যুদ্ধমুক্ত এবং যেখানে বাণিজ্য অবাধ ) আভাঘমাত্র 
আছে । 

'সন্থিল্বিত জাতিপুঞ্ত আটলাণ্টিকের দুই তীরের গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলিকে 

মধ্যমণি হিসাবে রেখে একটি বিশুজনীন সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশ 

করলেও সনদে আঞ্চলিকতার স্বীকৃতি ছিল । যদিও প্রথমে মন্রো ডা্্টি,ন 

সম্পর্কে আমেরিকার দুর্বলতা এর পিছনে কাজ করেছিল তবুও চূড়ান্ত 
পর্যায়ে অন্যান্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনার বৈধতার স্বীকৃতিই ছিল সব 

চেয়ে বড় কারণ । সেই স্বীকৃতিই লিপিবদ্ধ হয়েছিল সনদের এতে 

নম্বর ধারায় । এতে বলা হয়েছিল £ শাস্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন 

আন্তর্জাতিক চুক্তি যথা, সালিশী সংক্রান্ত চুক্তি, অথব] “ম্রো ডা টনের" 

ঘত আঞ্চলিক বোঝাপড়া প্রভৃতি সনদের কোন কিছু বলেই ব্যহত হবে না । 

এই ধারার বলেই “লিটুল আতাত' (71005 17006015), “বলকান আঁতাত' 
(88119) 8066706) এবং লোকারন্নোর মত বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা আইনানুগ 

বলে স্বীকৃত হয়েছিল । কিছু কিছু সমালোচকের মতে সনদের এই 

খারা যুদ্ধপূর্ব জোটগুলির পুনরুজ্জীবনের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল, 

অথচ উইলৃসনের মত নেত্বর্গ মনে করতেন যে ওই ধরণের জোট- 

গুলিকে অমাধিস্ব করহি জাতিপুঞ্জের সবচেয়ে বড় কাজ ছিল । ফনতঃ 

ক্জাতিপুপ্ত গঠনের পরও জাতিপুঞ্জপূৰ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপর বিভিন্ন 
দেশের নির্ভরতা টিকে ছিল এবং এই সত্য মৃত্ত হয়েছিল সনদের 
উস নম্বর ধারায় | . 

বিশৃসত্া হিসাবে শাস্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 
লযপ্বতায় জনৈক অভিজ্ঞ চিন্তাবিদ্ দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে জাতি 
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পুঞ্জের উত্তরসূরী সংস্থাকে এমনভাবে গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুতব 
করেছিলেন যে সংস্থায় বিভিন্ন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
থাকবে | রাষ্্রসংঘের প্রস্ততিপবে মিঃ চাচিল এক সময়ে বিভিন্ন আঞ্চলিক 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কমানোর ভিত্তিতে ব্হত্তর সংগঠন গড়ে তোলার 
স্থপারিশ করেছিলেন | চাচিলের উপরিউক্ত মত শুধুমাত্র রাষ্ট্রসংঘ 
প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণকারী অন্যান্য বৃহৎশক্তিবর্গই প্রত্যাখ্যান করেছিল 
তাই নয়, চাচিলের মন্ত্রিসভার সদস্যরাও এর বিরোধিতা করেছিলেন | 
তার পরিবর্তে নিরাপত্তাকে বিশ্বব্যাপী করে সংগঠিত করার জন্য একটি 
সংস্থা প্রতিষ্ঠার অনুকূলে সিদ্ধান্ত হয় এবং প্রস্তাবিত সংস্থার মধ্যেই 
নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বিশেষ ক্ষমতা ও দায়িত্বসহ একটি কেন্দ্রমূলের 
প্রস্তাবও হয় | একথা অনস্বীকাধ্য যে পৃথিবীর অনেক অংশে আঞ্চলিক 
ব্যবস্থাপন* হয় তখনই সংগঠিত হয়ে গিয়েছিল নয় সংগঠনের প্রস্তাব 
হয়ে গিয়েছিল । যে ধরণের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অংশীদার বাষ্ট্রসমূহ 
স্বার্থ ও চিস্তাধারার একাত্বতা বোধ করতে পারতো এবং নিরাপত্তার ষে 
আশ্বাস অনুভব করত তা+ দেওয়া একটা সদ্যজাত বিশ্বজনীন সংস্থার 
পক্ষে সম্ভব ছিন না । ডান্বারটন ওক্েই এই ধরণের আঞ্চলিক সংস্থার 
স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল এই শর্তে যে নিরাপত্তা পরিষদের অনুমতি 
নিয়েই তাঁর তাদের বলবত্মূলক ক্ষমত! প্রয়োগ করতে পারবে । 
ডান্বারটন ওক্স সম্মেলনের তুলনায় সানক্ান্সিস্কোতে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনার 
স্বীকৃতির অনুকূলে অধিকতর চাপ স্থষ্টি কর৷ হয়েছিল । এতে যে শুধু 
বৃহত্শক্তিবর্গেরই স্বার্থ ছিল তাই নয়, চাপ স্থষ্টি হয়েছিল কিছু কিছু 
ছোট ছোট বাষ্্রেরে তরফ থেকে যার! অস্তিত্বমারন অথবা প্রস্তাবিত 
আঞ্চালুক ব্যবস্থাপনার, যেমন আন্তঃ-আমেরিকান ব্যবস্থা, বৃটিশ 
কমনওয়েলথ অথবা আরব জোটের (418 7688৪) সত্য ছিলি । 
উপরিউক্ত মতের সমর্ধকরা শঙ্কিত বোধ করেছিলেন যে নিরাপত্তা পরিঘদে 
বৃহত্শক্তির ভেটে। ক্ষমতার ফলে এই সমস্ত আঞ্চলিক সংগঠনের ভ্রু 
ব্যবস্থা গ্রহণের পথে বাধার ত্য্টি হতে পারে । সেই জন্যই ডাম্বারটন 
ওক্সের প্রস্তাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাক রাখা হয়েছিল, যার কল্যাণে 
তীয় বিশৃযুদ্ধের সময় শক্র ছিল এমন কোন দেশের বিরুদ্ধে কোন বল্বৎ- 
সূলক পদক্ষেপ গ্রহণে নিরাপত্তা পরিধদের অগ্রিম অনুমোদনের প্রয়োজন 
হবে না (53 নম্বর ধারা )। সম্পূর্ণতাবে একটি অভিনব ধারার (51 নম্বর 
খার৷ ), যাতে আঞ্চলিক ব্যবস্থপন! সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ নেই, সংযোজনের 
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কলে অবস্থা আরও মারাত্বক হয়েছে | এই ধারায় “আত্মরক্ষার সহজাত 
-অধিকারের' স্পষ্ট স্বীকৃতি দেওয়৷ হয়েছে এবং এও স্বীকার করা হয়েছে 

যে আত্মরক্ষা “একক'ও হতে পারে “সমষ্টিগত'ও হতে পারে এবং 
এর ফলে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠা ও কাজ করার পথ সম্পূর্ণ- 
তাবে বাধামুক্ত হয়েছে । এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী রাষ্ট্রসংঘের মূল উদ্দেশ্যের 

পরিপন্থী কিনা তা যতটা এই দুই ধারণার মধ্যে সঙ্গতি অথবা অসঙ্গতির 
উপর নির্ভর করে তার চেয়ে বেশী নির্ভর করে সংশ্রিষ্ট ধারণাগুলির 
কধিক্ষেত্রে প্রয়োগপন্ধতির উপর । 

অন্য একটি বিষয় সম্পর্কে একই কথা বলা যায়, সনদ ও চাগিরের 

মধ্যে যেটা প্রথমে পরোক্ষ এবং পরে. প্রত্যক্ষভাব প্রকাশ পেয়েছে । 
চাগিরের 2 নম্বর ধারার 1 নম্বর উপধারায় ঘোঘণা করা হয়েছে যে, “রাষ্ট্র 

সংঘ এর সমস্ত সভ্য রাষ্রের সাবভৌমত্বগত সাম্যের নীতির উপর তিত্তি- 
শীল” । 1914 খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ইউরোপীয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় এটাই ছিল 
কেন্দ্রীয় ও মৌলিক নীতি এবং আস্তর্জীতিক ক্ষেত্রে অন্য সমস্ত নীতির 
উৎস । অথচ সেই রার্ট্র-ব্যবস্থার মৌলিক নীতিকে যখন রাষ্ট্রসংধের 
সংবিধানে স্পষ্ট ভাঘায় লিপিবদ্ধ করা হলো তখন অনেকেই অবাক 
হয়েছিলেন কারণ ইউরোপের সেই রাষ্ট্র-ব্যবস্থার যবনিকাপাতই রাষ্রসংঘের 
সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য । জঙ্গল ক্ষুদ্র চারণক্ষেত্রকে আচ্ছাদিত করছে কিনা 
এবং নৈরাজ্য বিশৃশান্তি প্রতিষ্ঠার নিয়ম নির্ধারক হবে কিনা রাষ্ট্রসংঘের 
শক্রমিত্র সকলেই নানাভাবে এই প্রশ্ন তুলেছে, কিন্তু সকলেই এ প্রশের 

উত্তরের জন্য অপেক্ষা করেনি । উত্তর কিহবে বা! কি হওয়া উচিত 
এ সম্পর্কে ক্রুত ও বিবেচনাশ্ন্য মতবাদই রাষ্রসংঘ ও সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের 
প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভ্রান্তি ত্ষ্টি করার পিছনে সবচেয়ে বড় 
কারণ | “সাবভৌমত্বগত সাম্যের নীতিকেই যে জাতিপুঞ্জের ভিত্তি হিসাবে 
সনদের রচয়িতাঁরা স্বীকার করেছিলেন, সনদের উক্ত নীতির অনুল্লেখই তার 
সবচেয়ে বড় প্রমাণ | পর্বব্তী যে কোন জোট থেকে জাতিপুু সংস্থা 
হিসাবে বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যাপকতর ছিল তা৷ সত্বেও তাতে যোগ- 
দান করার এবং সদস্যপদ ত্যাগ করার অধিকার সংশিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের ছিল 
এবং তারা কখনই মনে করতো না যে সভ্যরাষ্্রসমূহের স্বতঃস্ফৃর্ত মত 
ছাড়া উক্ত সংস্থার কিছু করার ক্ষমতা ছিল । নদের প্রস্তাবনার একটি 
বাক্যাংশে এই ধারণীকে নিবন্ধকৃতি করা হয়েছিল | তাতে ছিল, “চুক্তিকারী 

৬ 

রাষ্্রসমূৃহ সনদে স্বীকৃতি জানাচ্ছে | জিমান তাঁর 'লীগ অফ্ নেশান্ আযাগ্ু 



জাতিগুঞ্জ ও রাট্রসংঘ 4 

দি রুল অফ্ ল* পুস্তকে (270 পৃষ্ঠ ) অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, 
এর থেকে বোঝা যায় যে, সন্মিলিত জাতিপুঞ্জ কতকগুলি সাবতৌম রাষ্ট্র 
নিয়ে গঠিত, যারা স্বেচ্ছায় এতে স্বাক্ষর করেছে । সর্বোপরি, এটা একটা 
নৈতিক এবং প্রায় ধন্দীয় চুক্তি | এর দ্বারা তারা কোন নতুন রাষ্ট্র বা 
সাবভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা গঠন করেনি, একটি নতুন রাজনৈতিক 
জীবনধারার উদ্দেশ্যে নিজেদের আলাদা আলাদা করম্ক্ষমতাকে পরিচালিত 
করার পথেই শুধু অগ্রসর হয়েছে ।? তিনি আবারও বলেছেন 
( পৃষ্ঠা 283), ধিহযোগিতার চেতনায় অনুপ্রাণিত রাষ্্রসমূহের একসাথে 

কাজ করার ক্ষেত্রে সুবিধা হাটি করার উদ্দেশ্যেই জাতিপুঞ্ত 1” এবং 
একথা ঠিকই যে সহযোগিতা সমান সমানের মধ্যেই হয়। তাই লীগ 
পরিঘদে এবং লীগসভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি গৃহীত 
হয়েছিল । অন্যকথায় নিজের মতের বিরুদ্ধে কোন সভ্রাষ্রের উপর 
কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়] যেতো না | জাতিপুঞ্জের কর্মপদ্ধতির এই 
নীতি সাবভৌমত্বগত সাম্যের উপরে ভিভ্ভিশীল পুরানো রাষ্ট্-ব্যবস্থা থেকেই 
এসেছ । 

প্রকৃতপক্ষে, সনদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করায় তারা নিজেদের 
কাজের স্বাধীনতার উপর সনদজাতি বিধিনিষেধ গ্রহণ করেছিল | আনুগত্য 
গ্রহণ করা অবশ্য স্বতঃস্ফত্ত ছিল | তৰু এও বলা যায় যে, স্বতঃস্ফততা 
সত্বেও সংশিষ্ট বাধা-নিঘেধ মিথ্যা ছিল না| একইভাবে সাম্যের নীতিকেও 

গোড়া থেকেই খব কর হয়েছিল যাতে (আইনপ্রণেতাদের বক্তব্য যাই 
ছিল না কেন ) ক্ষমতা, জনসংখ্যা ও দায়িত্বের দিক থেকে অসম রাষ্ট্রবহুল 
বিশ্বে কাজ করতে জাতিপুঞ্জ সমথ হয় | সনদে বিশেষ ক্ষমতাসহ বৃহৎ- 
শক্তিবগকে নিয়ে পরিঘদ গঠনের মাধ্যমে বাস্তবক্ষেত্রে অসাম্যকে মেনে 
নেওয়া হয়েছিল । অনুরূপভাবে লীগ সভাতেও উক্ত অসাম্য স্বীকৃতি 

পেয়েছিল | প্রথম অধিবেশনেই লীগসভা এই রীতি প্রবর্তন করেছিল যে, 
কোন “সিদ্ধান্ত'কে “ইচ্ছা নামে অভিহিত করলে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটেই 

তা গ্রহণ করা যাবে এবং বিরোধী সংখ্যালধিষ্ঠ রাষ্ট্রসমূহকেও তা” মেনে 
নিতে হবে | 

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় রাষ্্রসংঘখ এ ব্যাপারে জাতিপুঞ্জের চেয়ে অনেক 
বেশী এগিয়েছে | নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো ব্যবস্থা বৃহতৎ্শক্িবর্গের রক্ষা- 
কবচ, কিস্তু এই কারণেই শুধুমাত্র সাধারণ সভায়ই নয় নিরাপত্তা পরিঘদেও 
বৃহত্শক্তিবগ ও অন্যদের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে গেছে । বৃহতৎ্শজিবর্গ 
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একমত হলে নিরাপত্ত। পরিঘদ 15 জন সদস্যের মধ্যে 9 জনের সমর্থনেই 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে (আগে ছিল 11] জনের মধ্যে 7? জন )। 

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা হয়েছে 
এবং অন্যান্য বিষয়ে উপস্থিত এবং ভোটদানরত সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সংখ্যা- 
গরিষ্ঠের ভোটই যথেষ্ট । তার চেয়েও বড় কথা এই যে, নিরাপত্তা 
পরিষঘদকে রাষ্ট্রসংখের অন্যান্য সদস্যদের হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার 
দিয়ে পুরাতন ধারণা অনুযায়ী সার্বভৌমত্বকে অনেকটা খর্ব করা হয়েছে, 
এবং চা্টারের সপ্তম অধ্যায়ের ব্যবস্থা অনুযায়ী সমস্ত সদস্য এই সিদ্ধান্ত 
মানতে বাধ্য থাকবে । এই সমস্ত কিছু তখনও পধ্যন্ত যুদ্ধের বিতীঘিকায় 
আচ্ছন্ন বিশ্ববাসীর সচেতন চিন্তার প্রতিফলন, ধারা মনে করেন অস্টিনীয় 

(05010192) ধারণায় সাবভৌমত্ব বলতে আমরা যা* বুঝি তা' অধিকাংশ 
রাষ্রের ক্ষেত্রেই অলীক এবং এখন এও স্পষ্ট হয়েছে যে, সাম্যের নীতি 

সকল রাষ্ট্রের প্রতি প্রযোজ্য হলেও কিছু কিছু রাষ্ট্রের ব্যাপারে তা” বেশী 
প্রযোজ্য যা' অন্য রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তেমনভাবে প্রযোজ্য হতে পারে না । 

এই উক্ভি সত্য হলেও চাঠিরের 2 নম্বর ধারার প্রথম উপধারায় বলা 
হয়েছে, 'রাষ্সংঘ-এর সমস্ত সভ্যরাষ্টের সাবভৌমত্বগত সাম্যের নীতির উপর 
ভিত্তিশীল ।' তাছাড়াও ওই ধারারই সপ্তম অনুচ্ছেদবলে রাষ্্রসংঘের 
উপরে কাধ্যকরী বিধি-নিষেধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাতে বলা 
হয়েছে “কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাউসংঘ হস্তক্ষেপ করতে 
পারবে না । আস্তর্জীতিক আইনের বিশেষজ্ঞগণের উন্তাবনী শক্তি ও চিন্তার 
প্রনারতা এই সমস্ত উপাধারার ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করার সুযোগ পেয়েছে । 

যেমন তার! বলে থাকেন যে, আন্তর্জাতিক দায় স্বীকার করে কোন রাষ্ট্র 
তার সাবভৌম ক্ষমতাকে খর্ব করে না বরং ওই ধরণের দায় স্বীকার করার 
মাধ্যমে সাবভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের পরিচয়ই পাওয়া যায়। রাজনৈতিক 
ভাঘ্যকারগণ অবশ্য মনে করেন যে এই সমস্ত উপধারার মধ্যে বাষ্রসংঘের 
দ্রুত শক্তি সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন দেখা যায় | এই ধারাগুলি 
থেকেই বোঝা যায় যে স্বাক্ষরকারী রাষ্ীসমূহ রাষ্ট্রসংধের অস্তিত্বের সাথে 
নামমাত্র সঙ্গতি রেখে যতদর সম্ভব বৈদেশিক ক্ষেত্রে তাদের কতৃত্ব বজাম্ম 
রাখতে চেয়েছিল । এই সমস্ত উপধারা এবং এগুলির মধ্যে মূর্ত চিন্তাধার! 

রাষ্সংঘের গতিরোধক যন্ত্র হিসাবে রাখা হয়েছে ! ফলে সদস্যরাষ্ীসমূহ 
রাষ্্সংঘের কাজকর্ম সম্পকে সন্তষ্ট হলে তার কাজে. উল্লেখযোগ্য বাধার 
কৃষ্টি করে না এবং সন্তষ্ট না হলে সেই গতিরোধক যন্ত্রকে কড়াকডিভাবে 
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প্রয়োগ করতে দ্বিধা করে ন! | এই ধরণের উপধার! ও তৎসংশিষ্ট 
চিন্তাধারা রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্যসম্হকে কমবেশী স্বীকার করলেও রাষ্র 
ংঘকে কিছুতেই গতানুগতিক অর্থে সরকারী ক্ষমতাসম্বনিত সংস্থা হিসাবে 

স্বীকার করে না । 
রা্রসংঘের প্রকৃত স্বব্ধপ তা*হলে কি, এই অধ্যায়ের গোড়ার বক্তব্য 

থেকে খানিকটা বোঝ যাওয়ার কথা 1 এটা ঠিক যে রাষ্্সংঘ খানিকটা 
ক্লাবের মত এবং খানিকটা সরকারের মত হলেও সংগঠন হিসাবে একে 
বাধাধর৷ ছকের মধ্যে ফেল! মোটামুটি অসম্ভব | চাারে বারবার ব্যবহার 
করা হয়েছে এমন একটি কথা থেকে খানিকট৷ তাৎ্পধ্যপূণ হদিস মেলে 
সে কথাটি হলো “সংগঠন* (0918810158697) | চার্টারের প্রস্তাবনার উপসংঘান্নে 
বলা! হয়েছে “**** বাষ্্ীসংঘ নামক একটি আন্তর্জীতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা 
করা হলো, এবং মূল চার্টারে এ কথাটিকে আরও চব্বিশবার ব্যবহার করা 
হয়েছে । পক্ষান্তরে সনদে প্রস্তাবনার উপসংহারে বলা হয়েছিল, ***** 
সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে স্বীকৃতি জানাচ্ছে এবং সনদ দৈবাৎ যখন 
লন্মিলিত জাতিপূর্জের যৌথ আইনানুগ ক্ষমতার (0০7১0:819 088০3)) 
উল্লেখ করেছিল তখন একে 'লীগ' (18০ 7.58886) বলেই' উল্লেখ 
করেছিল । যেমন সনদের ? নগ্বর ধারায় বলা হয়েছিল 'জাতিপুঞ্জের সদর 
দপ্তর জেনেতায় হবে |: তাছাড়াও, জাতিপুঞ্ডের ক্ষমতার উপরে আরোপিত 
বিধি-নিষেধের দিক থেকে দেখতে গেলে আরও একটি তাৎপধ্যপূর্ণ. 
প্রকাশ হয়েছিল “লীগের সভ্যপমূহ* কথাটি যে বাক্যাংশে ছিল তাতে এই 
দমস্তের তাৎপর্য হলো সনদ ব্যবস্থায় স্থ্ট সংস্থার উপরে নয়, জ্ঞ্টকারী 
স্ত্যরাষ্ট্ীসমূহের উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল চার্টারের জুর অবশ্য ভিন্ন | 
যেমন 2 নগ্র ধারার প্রকাশতঙ্গী | এতে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রসংঘ ও এর 
সত্যরাই্রসমূহ যারা “নিয়োক্ত নীতিসমূহ অনুসারে কাজ করবে' এবং 
'রাধীসংঘ' যার কর্তব্য হবে সভ্য নয় এমন সমস্ত রাষ্ট্রও যাতে এই সংগঠনের 
নীতিসমূহ অনুসারে কাক্ধ করে তার ব্যবস্থা করা | 4 নম্বর ধারা 
ঘেখানে সত্যপদের শতাবলীর কথা আছে সেখানে 'রাষ্ট্রসংঘের বিবেচনার? 
কথা আছে । 56 নত্বর ধারায় বলা হয়েছে যে চাগিরে বণিত সামাজিক ও 
অর্ধনৈতিক উদ্দেশ্যসমূহ সাধনের জন্য সভ্যরাষ্ট্রসমূহ রাষ্্রসংঘের সাথে 
সহযোগিতা করবে বলে অঙ্গীকার করছে, এবং 58 নম্বর ও 59 নম্বর 
ধারার বক্তব্য অনুসারে “রাষ্্রসংঘ বিশেষজ্ঞ সংস্থা সমূহের কার্যাবলীর সমন্বয় 
সাধনের জন্য এবং নতুন নতুন বিশেষজ্ঞ সংস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে আলোচনার 
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উদ্যোগের জন্য সুপারিশ করবে | 98 নশ্বর ধারা অনুসারে মহাঁসচিক 
রাষ্ট্রসংধের কাজকর্ম সম্পর্কে বাৎসরিক প্রতিবেদন পেশ করবেন এবং 
100 নম্বর ধারা অনুসারে তিনি এবং তার অধস্তন কর্মচারীবৃন্দ “শুধু রাষ্ট্র 
সংধের কাছেই দায়ী থাকবেন 1 পরিশেঘে একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন 
যে 105 নম্বর ধারার বক্তব্য অনুসারে রাষ্্রসংঘ “নিজের উদ্দেশ্যসমূহ 
সাধনের জন্য' “প্রয়োজনীয় সুবিধাদি ও দায়মুক্ততা ভোগ করবে 1 
( সনদে এই ধরণের সুবিধা ও দায়মুক্ততা কেবলমাত্র “লীর্গের কর্মচারীগণ' 
এবং লীগ অথবা তার কর্মচারীবৃন্দের দখলে বাড়ী এবং অন্যান্য সম্পত্তির 
প্রতিই প্রত্যাজ্য ছিল )। 

চার্টারের ভাঘার খু'টিনাটির উপরে অত্যধিক জোর দেওয়া ঠিক হবে 
না তার কারণ অত্যন্ত যত্ব সহকারের চাারের খসড়া করা হয়েছে বলে 

শোনা যায় নি। উপরিউক্ত উদাহরণগুলির তাৎপর্য যাই হোক্ একথা মনে 
করার কোন কারণ নেই যে, 'বাষ্ট্রসংঘ' (৮105 98115910102) কথাটির 
মাধ্যমে চাটার প্রণেতাগণ জ্রচিন্তিতভাবে বিশেষ কিছু বোঝাতে চেয়েছিলেন । 
আসলে “রাষ্রসংঘ* কথাটি স্বতঃস্ফতভাবে এসে গেছে । তবুও একথা সত্য 
যে, ডাম্বারটন ওলা ও সা'নফ্রান্সিস্কোতে প্রতিনিধিবর্গ বর্তমান পৃথিবী 
সম্পর্কে এমন অভিজ্ঞতা নিয়ে সমবেত হয়েছিলেন € একথা কিন্তু সনদ 
রচয়িতাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না৷ ) যার ফলে বতমান পরিস্থিতিতে 

আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় ছিল না । 
জাতিপুঞ্জ শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যথ হলেও একটি আন্তর্জীতিক 
সংস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে নিঃসন্দেহ করে তুলেছিল | 
সনদভুক্ত সমস্ত ক্টি-বিচ্যতি ও অসম্পূর্ণ তা সত্বেও জেনেভাতে যে সংস্থা 
গড়ে উঠেছিল তা' সভ্যরাষ্্রগুলির যোগফলের মত্ত অকিঞ্জিৎকর ছিল না, 

সেটা আরও কিছু বেশী ছিল। একথার সমর্থনে জাতিপুর্জের সচিবা- 
লয়ের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির (যা' সনদের কমসংখ্যক রচয়িতাই ভাবতে 
পেরেছিলেন ) বলা যেতে পারে । রা্রসংঘের প্রতিষ্ঠাতাগণও যে জাতি- 
পূঞ্জের সচিবালয়ের অগ্রণী ভূমিকার প্রয়াজন সম্পকে দ্বিমত ছিলেন না, 
তার প্রমাণ পাঁওয়। যাবে চাটারের পঞ্চদশ অধ্যায়ে যেখানে বা্রসংঘের 
সচিবালয়ের ক্ষমতা ও কাধ্যাবলীর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। জাতিপুঞ্জের 

সচিবালয়ের এই অগ্রগতিকে কেবলমাত্র রক্ষা করাই হয়নি, অন্ততঃ একটি 
বিঘয়ে তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে | * বলা হচ্ছে 99 নম্বর; 

ধারার কথা, যেখানে মহাসচিবকে রাজনৈতিক ও কৃ্টনৈতিক ক্ষেত্রে 
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'দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং উদ্যোগ গ্রহণের স্থযোগ দেওয়া হয়েছে । 
এই ধারার বলে মহাসচিব যে কোন বিষয়ের প্রতি--যা তার মতে 

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাকে বিঘষিত করতে পারে--নিরাপত্তা 
পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবেন ।* যদিও এই তত্বকে খুব স্ফীত 
করা ঠিক হবে না তবু এও সত্য যে.চাািরের বলে জন্ম হয়েছে একটি 
কাধ্যকরী সংগঠন যেটা সত্যরাষ্্র সমূহের সমাষ্টর চেয়ে আরও বেশী 
অর্থবহ, যেটা কোন নিষ্প্রাণ দেবতা নয় বরং যার নিজস্ব অভিমত আছে, 
নিজস্ব মানসিকতা আছে এবং নিজস্ব চেতনা আছে । 

সংবিধানের বাঞ্চনীয় বৈশিষ্ট্য হিসাবে নেপোলীয়ন স্বপ্ল পরিসরত। 
এবং দ্যথকতাঁর কথা বলেছিলেন | চাঠারের পধ্যানোচনায় দেখা যায় যে 
এতে উপরিউক্ত রৈশিষ্ট্যদ্বয়ের অন্ততঃ একটি বেশ ভাল ভাবেই আছে। 

বৈচিত্র্যময় ও বিপরীতমুখী স্বার্থ, ভয় ও আশা-আকাঙক্ষার স্থান সঙ্কুলান 
করতে গিয়ে চাঠারের প্রকৃতি যে ছার্থক হয়েছে তা স্পষ্ট । মোটের 
উপর চারার একটি বিশ্বসংস্থার দলিল | তাই এর মধ্যে মূর্ত হয়েছে 
মানবজাতির বিভেদ ও শ্রক্য। যদি নৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবধারার, 
দিক থেকে আমেরিকাকে ইউরোপীয় সভ্যতার ধারক হিসাবে ধরা যায় 
(আসলে তাই ধরা যায়) তবে সনদ বিশ্বব্যাপী প্রয়োগের উদ্দেশ্যে রচিত 
হালেও মূলতঃ ছিল ইউরোপীয় স্থষ্টি। কিন্ত চারার রচনায় বিশ্বের 
অধিকাংশ রাষ্ট্র অংশ নিয়েছিল, বরং একথা বলা যেতে পারে যে এতে 
ইউরোপের ভূমিকা কমই ছিলি কারণ সানক্রান্সিক্কোতে মোট দশটি 
ইউরোপীয় রাষ্্ী ( তখন ইউরোপে চব্বিশটি রাষ্ট্র ছিল) উপস্থিত ছিল, 
অথচ জাতিপুঞ্জের আদি সভ্যরাষ্্রসমূহের মধ্যে কূড়িটিই ছিই ইউরোপীয় | 
এমতাবস্থায় যে বিষয়গুলিতে তারা একমত হতে পেরেছিল সেই বিঘয় 
সম্পকিত নথিপত্র স্ব্প পরিপর হবে একথা আশা করা যায় না । আসলে 
অনেক কিছুই লিপিবদ্ধ করার ছিল। তাই আইনজ্ঞেরা প্রয়োজনানুগ করার 
জন্যে চাটারের পরিসর বড় করার দরকার বোধ করেছিলেন । কৃটনীতিবিদ 
ও রাজনীতিবিদগণ লম্বা একটি চার্গিরের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন ভিন্ন 

কারণে । কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন একটি ধারায় স্বীকার কর৷ সুযোগ-সুবিধা 
ক্ষতিকারক হতে পারে একথা মনে করে সেই সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতি বন্ধ করার 
পশ্থা হিসাবে আর একটি ধারা যোগ করার প্রয়োজন তীদের কেউ কেউ 
অনুভব করেছিলেন | ভবিঘ্যৎদ্রষ্টাী এবং চাটুকারেরা ভবিঘ্যতের জন্য 
পথ উন্মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন | এই ধরণের বিভিন্ন চিস্তাধারার 
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সমাবেশ অনেক ক্ষেত্র একই প্রতিনিধির মধ্যে ঘটেছিল | তাই চা্ারের 
মন্তধ্য মেই বিভিন্ন চিন্তাধারার স্ফূরণ রোধ করা সম্ভব হয় নি। 
চার্চারের মধ্যে যে শুধু বিভিন্ন জাতির বিপরীতমুখী আশা-আকাঙক্ষা 
স্থান পেয়েছে শুধু তাই নয় এর মধ্যে প্রত্যেক আলাদা ব্যক্তি মানসের 
ভিতরের বিপরীতধ্মী ধ্যান-ধারণার স্থান সঙ্কুলান করতে হয়েছে। 
ফলে চার্টার দীর্ধই হয়েছে । তাতে আছে উনিশটি অধ্যায়, 111 টি 

ধারা এবং 8000-এরও বেশী শব্দ। মাকিন সংবিধানের পুরোটা 
পড়তে লর্ড বাইসের 23 মিনিট সময় লেগেছিল ৷ সনদ পড়ে ফেলতে 
ওই রকমই' সময় লাগতো, কিন্তু চারার পড়তে গেলে এক ঘণ্টার কমে 
হবে না| চার্টার সনদের থেকে তিন গুণ বেশী লম্বা হতে পারে 

তবে পরিসরের ব্যাপকতা উৎকর্ধতার পরিচায়ক হতে পারে না। 
বরং এর ফলে ভাঘাগত অসৌন্দধ্য, দ্বার্কতা ও পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনাই 
বেশী থাকে | প্রকৃতপক্ষে, চাটার ক্রটি-বিচ্যুতিযুক্ত একটি সংগঠনের 
খঁতযুক্ত দলিল | সুতরাং এখানে সমালোচনার সুযোগ ও প্রয়োজন 
রয়ে গেছে । তবে সবাগ্রে রাষ্ট্রসংঘের প্রকৃতি হ্ৃদয়াঙ্গম করার দায়িত্ব 
আমাঁদের থেকেই যাচ্ছে। 



তিতায় অধ্যায় 

বিবর্তনের পথে 

চার্টারের অনুসমথনের মাধ্যমে রাষ্্রসংঘের মূল কাঠামো প্রস্তুতের 
কাজ সমাধা হলেও সেই কাঠামোতে বক্ত-মাংস লাগানোর কাজ অসমাপ্ত 
রয়ে গিয়েছিল । চাটার-প্রণেতাগণ সেই কাজের ভার প্রস্ততি কমিশনেরঃ 
(61529181015 00021015510) উপর দেন । 1945 খীষ্টাব্দের দ্িতীয়াধে 
দুই পধ্যায়ে এই কমিশনের বৈঠক হয়.। সানক্রান্সসিস্কে। সম্মেলনের 
কার্করী সমিতির চৌদ্দটি দেশকে নিয়ে এই প্রস্ততি কমিশনের একটি 
কাযকরী সমিতি গঠিত হয় এবং এই সমিতি 1945 খীষ্টাব্দের আগষ্ট 
থেকে নভেম্বর মাস পধ্যন্ত কাজ করে কতকগুলি স্থপারিশ প্রস্তুত করে এবং 

সেগুলি 26শে নভেম্বর ওয়েষ্টমিন্স্টারের “চার্চ-হাউসে" অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি 
কমিশনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে উপস্থাপিত করা হয় | মিঃ গ্্যাডওয়াইন জেবৰ 
আগাগোড়া এই প্রস্ততি কমিশনের কার্যকরী সচিব ছিলেন, অন্যান্য 
দেশের প্রতিনিধিদলগুলির মধ্যে মাকিন উপ-প্রতিনিধি--শিকাগোর যুব 
আইনবিদ্ ( কিছুকাঁলের জন্য সরকারী চাকুরীরত ) মিঃ আ্যাভ্লাই 
ষ্টীভেনসন্ অনেকের দৃষ্টি আকধণ করেছিলেন | বুটিশ প্রতিনিধিদলের 
নেত৷ ছিলেন মিঃ ফিলিপ নোয়েল-বেকার এবং সোতিয়েত দলের নেতৃত্ব 
দিয়েছিলেন মিং গ্রোমিকে। । 

প্রস্ততি কমিশন যতশীঘ সম্ভব সাধারণ সভার অধিবেশন আহ্বানের 
ব্যবস্থা করার প্রয়োজনবোধ করে এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ সভার 
সম্পূর্ণ কাধপ্রণালীর এক খসড়া রচনা করে ।' সাধারণ সভার দ্বিতীয় 
অধিবেশনে মোটামুটি সেই কার্ষপ্রণালীই গৃহীত হয় | প্রস্তাতি কমিশন 
নিরাপত্তা পরিঘদের জন্যও কার্য প্রণালীর খসড়া রচনা করে । তবে 
সামান্য পরিবতনসহ সেই কারপ্রণালী নিরাপত্তা পরিঘদ গ্রহণ করে। 
প্রস্তুতি কমিশন প্রস্তাব করে যে নিরাপত্তা পরিঘদের বৈঠক প্রকাশ্য হবে 
এবং তিন রকমের বৈঠক হবে--পরিঘদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থিরীকৃত 
সময়ের ব্যবধানে “নিয়মিত” (৫:550187) বৈঠক ; তিনমাস পরবে পরে 
“ধাবৃত্ত। 0০:1০০) বৈঠক ( লীগ পরিঘদের বৈঠক বৎসরে চারবার 
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হাতে ); এবং প্রয়োজনে সভাপতিকর্তৃক আহৃত “বিশেষ বৈঠক । 
বৈঠকের এ ধরণের শ্রেণীবিভাগ শুরু থেকেই অবশ্য টেকেনি এবং 
পরিঘদের কাজকর্মেও তা" মানা হয়নি । অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
পরিঘদকে উপযোগী করে গড়ে তোলার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রস্ততি 
কমিশন সুপারিশ করে যে এই' পরিষদ প্রথম অধিবেশনেই একটি “মানবিক 

অধিকার কমিশন", একটি “অর্থনৈতিক ও কর্মবিনিয়োগ কমিশন'' একটি 
“অস্থায়ী সামাজিক কমিশন”, একটি “পরিসংখ্যান কমিশন* এবং একটি 
“মাদক ওউধধাদি সম্পকিত কমিশন গঠন করবে । অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক পরিধদ এগুলি ছাড়াও আরও কিছু কমিশন গঠন করে । 

উপরিউক্ত অঙগসমূৃহ যাতে অনতিবিলম্বে কাজ শুরু করতে পারে সেজন্য 
প্রস্তাতি কমিশন তাদের জন্য সাময়িক কর্মসূচীর ব্যবস্থা করে | 

প্রস্ততি কমিশনের কাজকর্ম এ পর্য্যন্ত নিবিবাদে চললেও অছি 
পরিঘদের গঠনের প্রশ্ে তা? আর সম্ভব হয়নি । অছি পরিধদের কেক্তরমূলে 
প্রশাসনিক ক্ষমতাধারী রাষ্্রগুলি থাকার জন্য যে ধরনের সমস্যার উদ্ভব 
হায়েছিল তাঃ ছিল মূলতঃ আইনবিদৃদের | প্রশাসনিক রা এবং বাট 
সংঘের মধ্যে চুক্তি ব্যতীত কোন অঞ্চলকে অদ্িভুক্ত করা সম্ভব ছিল না 
এবং তা' না হলে কোন রাষ্রের পক্ষে প্রশাসনিক রাষ্ট্র হওয়া সম্ভব ছিল 
না এবং ফলে অছি পরিষদের গঠনও অসম্ভব হয়ে পড়েছিল । আইনের 

এই ফাঁদে অবশ্য উভয় দলই--উপনিবেশের স্বপক্ষ এবং বিপক্ষ 

'( সান্ক্রান্সসিক্কোতেই যা দেখা গিয়েছিল )--ধরা পড়েছিল | প্রধান 
বিষয়গুলিতে (যেমন লীগের ম্যাণ্ডেটধারী রাষ্্রসমূহকর্তৃক যতশীঘ সম্ভব 
অছি চুক্তি জমা! দেওয়ার ব্যাপার) সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত হলেও বেশীরভাগ 
'সিদ্ধান্তই সংখ্যালঘিষ্ঠ রাষ্ট্রসমহের প্রতিবাদ সত্বেও গুহীত হয়েছিল । 

রাষ্্ীসংঘের সচিবালয় সংক্রান্ত চাঠিরের পাঁচটি ধারার সম্প্রসারণের 
কাজে প্রস্ততি কমিশনকে অনেক কাঠ-খড পোড়াতে হয় । এরজন্য 

কমিশনকে কিছু স্ুদ্র-প্রসারী সিদ্ধান্ত নিতে হয় | প্রশ্ন উঠে, রাষ্টর- 
সংঘের সবগুলি অঙ্গের জন্য একটাই সচিবালয় থাকবে ( যা সোভিয়েৎ 
ইউনিয়ন চেয়েছিল ), না সবগুলি অজ্ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সচিবালয় 

শাকবে | একটি স্ুসংবদ্ধ সচিবালয়ের অনুকলে সিদ্ধাস্ত হওয়ায় অবশ্য 
কাঠামোগত দিক থেকে বিভেদ স্থষ্টিকারী সম্ভাবনা এড়ানো সম্ভব হয় | 

পাঁচ বৎসরের জন্য মহাসচিব নিয়োগ করার ব্যবস্থার কথা এই কমিশন 
জুপপারিশ করে এবং মহাসচিবের নিয়োগের ব্যাপারে বিতর্ক এড়ানোর 
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উদ্দেশ্যে সাধারণ সতাঁর বিবেচনার জন্য শুধু একজন পদপ্রার্থীর নাম 
পেশ' করাই নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষে বিধেয় হবে বলে মনে করা হয় । 

প্রস্ততি কমিশনের উপরিউক্ত কার্ধযাবলী সম্পাদনে যথেষ্ট মত পার্থক্য 
হলেও ঝড় উঠেছিল রাষ্্রসংধের স্থায়ী সদর-দপ্তর সম্পর্কে সুপারিশকে 
কেন্ত্র করে | কাষকরী সমিতির বেশীরভাগ সদস্য আমেরিকায় রাষ্ট্- 
সংঘের সদর-দপ্ডর স্থাপনের অনুকলে মত দিয়েছিলেন | একথা প্রচার 
হওয়ার সাথে সাথেই ইউরোপ এবং আমেরিকার মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা 
শুরু হয়েছিল এবং তাতে বিভিন্ন বর্ণিক গোষ্ঠাও যোগ দিয়েছিল । 

যেস্মস্ত দেশ (মলতঃ ইউরোপীয় ) জাতিপূৃঞ্জের এঁতিহ্যের কথা 
তেবে রাষ্ীসংঘের সদর দপ্তর জেনেভায় না হলেও ইউরোপের মধ্যে 
রাখতে চেয়েছিল, সে সমস্ত দেশই প্রস্ততি কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে 

কাধ্যকরী সমিতির সংখ্যাগরিষ্ঠের স্রপারিশকে বাধা দিয়েছিল | বৃটেন 
ও ফ্রান্স ছিল ইউরোপের প্রধান মুখপাত্র আর তাদের বিরোধিতা 
করেছিল সোভিয়েৎ রাশিয়া ও চীন। শেঘোক্তদের বক্তব্য ছিল যে, 

সদর-দপ্তর ইউরোপে রাখলে রাষ্রসংঘের বিশ্বজনীন ভাবমৃভি ক্ষুণ্ণ 
হবে এবং একটি আঞ্চলিক সংস্থায় পর্যবসিত হবে । আমেরিকায় সদর- 
দপ্তর স্বাপনের অনুকূলে যুক্তির অবতারণ৷ মাফিন সরকার না করলেও 
মাকিন প্রতিনিধি জানিয়েছিলেন যে, আমেরিকায় সদর-দপ্তর স্থাপনের 

অনুকূলে সিদ্ধান্ত হলে সে সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো হবে । কিন্ত মাকিন 
কংগ্রেস আরও একধাপ এগিয়ে আমেরিকায় উক্ত সদর-্দপ্তর স্থাপনের 
জন্য আবেদন জানিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে । 
ইতিমধ্যে নিজেদের শহরকে বিশ্বসংস্থার কেন্দ্রভূমি ভেবে শিকাগোর 
মেয়র, কেলি থেকে শুরু করে শুধু সান্ক্র্যান্সিসক্কো থেকেই নয়, 
ফিলাডেল্ফিয়া, বোষ্টন, সেণ্ট লুই, ডেন্ভার এবং মিয়ামি থেকেও 
প্রতিনিধিদল লণ্ডনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন । নেভীআয়ল্যাণ্ড, নায়াগ্রা, 
হাইড্পাক ( ফ্রাক্কলিন রুজভেল্টের জন্মভূমি) ও জেপ্ট্রিভিলের (লিঙ্কনের 
প্রদেশ) কথা বলাই বাহুল্য । ওয়াইওমিঙ্, নেব্াস্কা ও সাউথ ডাকোটার 
সীমানার মধ্যবর্তী ব্ল্যাকহিলে রাষ্্রসংঘের সদর-দপ্তর স্থাপনের আবেদন 
নিয়ে উক্ত তিন মাকিন প্রদেশের পক্ষ থেকেও যৌথ প্রতিনিধিদল 
পাঠানো হয়েছিন | হেগ্, ভিঃয়না, প্রাগ্ প্রভৃতি ইউরোপীয় শহরের 
অনুকূলেই শুধু নয়, তাঞ্জিয়ার এবং জেরুজালেমের অনুক্লেও প্রস্তাব করা 
হয়েছিল তবে এই সমস্ত প্রস্তাবের পক্ষে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া 
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যায়নি। ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে বিতর্কে প্রধান বৃত্তি ছিল দুটি । 
ইউরোপের অনুকূলে বক্তব্য ছিল যে ইউরোপই ছিল গণ্গোলের 
কেন্ত্রস্থল এবং সেখানেই উভয় বিশ্বযুদ্ধের সত্রপাত হয়েছিল । সুতরাং 

সেখানেই শান্তিরক্ষার জন্য রাষ্্রসংঘকে সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করতে হবে । অন্যপক্ষে যুক্তি ছিল এই যে মাকিনীদের 
নিঃসঙ্গ জীবনে ফিরে যাওয়া থেকে বিরত করার জন্যই আমেরিকায় 
রাষ্্রসংঘের সদর-দপ্তর স্থাপন করা উচিত । কিন্তু এই উভয়যুক্তির 

পিছনে অবশ্য ছিল শক্তি এবং গৌরবের এক ছন্দ । ইউরোপীয়রা 

চেয়েছিল ইউরোপকেক্ক্রিক, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রতীককে নিজ মহাদেশে রাখতে, 
আর আমেরিকানরা! অভিনন্দন জানিয়েছিল তাদেরই গগনতলে এক নূতন 

যুগের উঘালগ্রের উন্মেঘকে | | 
শেঘ পর্যন্ত 15-ই' ডিসেম্বর নাগাদ প্রস্ততি কমিশনের সংশিষ্ট সমিতি 

30--14 ভোটে (ছয়জন প্রতিনিধি ভোটদানে বিরত ছিলেন) আমেরিকায় 

স্বান নির্বাচনের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । প্রথমে আমেরিকার 

পূর্বাঞ্চলের কথা হয়। পরে বোষ্টন অথবা নিউইয়কের আশে-পাশে 
স্বান নির্বাচনের জন্য সাতজনের একটি প্রতিনিধি দল পাঠানো হয় | 

মাসখানেক ঘোরাফেরা করার পর এইদল নিউইয়কের কাছে 42 বর্গ- 
মাইল বিশিষ্ট এক এলাকা নির্বাচন করেন। কিন্তু উক্ত অঞ্চলের ক্ষমতা- 

সম্পন্ন বিত্তবান চাষীদের মখর প্রতিবাদের ফলে সাধারণ সভা বিকল্প 
স্থান নির্বাচনের জন্য উক্ত প্রতিনিধিদলকে (তখন নয়জন সদস্য বিশিষ্ট) 
নির্দেশ দেয় । 

নিউইয়র্ক শহরে রাষ্রসংঘের অস্থায়ী সদর-দপগুর প্রতিষ্ঠার জন্য 
ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত হয় | কিন্তু সেখানে তখন প্রচণ্ড স্থানাভাব । শেষ পধ্যস্ত 

যংক্ে অবস্থিত হাণ্টার কলেজের ( মহিলাদের ) এক বাড়ী পাওয়া যায় | 

কিন্ত আগষ্ট মাসের মধ্যেই আবার স্থান পরিবর্তন করতে হয় ৷ এবার 
লঙ্ আয়ল্যাণ্ডে ৷ রাষ্রসংঘের সদর-দপ্তর চার বৎসর এখানে ছিল । 

এর মধ্যে নতুন করে স্বাঁন নির্বাচনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে | 

সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি । বরং সদর-দপ্তর ইউরোপে নিয়ে যাওয়ার জন্য 
সোভিয়েৎ সরকার এক প্রস্তাব করেছিল | সাধারণ সভ। ফিলাডেলফিয়া, 
সান-ফ্রান্সিসস্কো, বোষ্টন ও নিউইয়ক আবার ঘুরে দেখার জন্য আরেক 
প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় । এ দল পানক্রান্দিক্কোর অনুক্লে 
জোরালে। সুপারিশ করলে সোভিয়েৎ সরকার এত দূরে গিয়ে বৈঠকে 
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যোগদান না করার সিদ্ধান্তের কথা জানায়। বৃটিশ সরকার মত দেয় 
ফিলাডেলফিয়ার সপক্ষে এবং মাকিন সরকার সানক্রান্সিক্কোর সপক্ষে 

সমর্থন প্রত্যাহার করে জানায় যে, আমেরিকার পূর্ব উপকূলে রাষ্্রীসংঘের 

সদর-দপ্তর না হাওয়াই বাঞ্চনীয় | 
এই পর্যায়ে যখন সদর-দপ্তরের স্থান নিধারণ নিয়ে কোন এ্রক্যমত 

হয়নি, যখন বছর খানেকের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় পরিবেশ 
উত্তপ্ত, তখন নিউইয়র্ক শহর বাজীমাত করে। সরকারী প্রচেষ্টা যেখানে ব্য, 
সেখানে বেসরকারী পর্যায়ে লোকহিতকর পদক্ষেপ (মা* মাকিন বৈশিষ্ট্য ) 
সমস্ত বিধ ও সংশয়ের অবসান ঘটিয়েছিল। সেনেট-সদস্য ওয়ারেন অষ্টির্ 

মিঃ জন ভি, রকফেলারের (জুনিয়র) কাছ থেকে পাওয়া এক চিঠি ডিসেম্বরের 
11] তারিখে সদর-দপ্তর স্ম্পফিত সমিতির সদস্যদের সামনে পড়ে 
তাঁদের হতচকিত করে দিয়েছিলেন । উক্ত চিঠিতে মিঃ রকৃফেলারের 
রাষ্ট্রসংঘকে সাড়ে আট মিলিয়ন ডলার দান করার ইচ্ছার কথা জানান, 

যা" দিয়ে ম্যানহাটানের কেন্দ্রে অবস্থিত (ইষ্ট রিভারের টারটল্ বে? 
নামক স্বানে) 42তম এবং 48 তম রাস্তার মধ্যবতীঁ ছয়খণ্ড জমি 

( সেখানের বস্তি ও কথাইখানা তুলে দিলে বাড়ী করার জন্য 17 একর 
জমি পাওয়ার কথা ) কেনার কথা উল্লিখিত ছিল । সাধারণ সভার 
পূর্বের কল্পনার সাথে এই চিঠির মিল ছিল না; এটা ছিল সম্পূর্ণ 

শহর অঞ্চল, অথচ রাষ্ীসংঘ চেয়েছিল মফস্বল এলাকা ; এলাকা 
হিসাবে এটা ছিল ছোট অথচ রাট্সংঘ চেয়েছিল যথেষ্ট পরিসরযুক্ত 

এলাকা ; এবং আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত হওয়া দূরের কথা, ওখানে 
রাষ্ট্রসংঘের সদর-দপ্তরের মাকিন পরিবেশের শিকার হওয়ার ভয় সম্পূর্ণ- 
ভাবেই ছিল | কিন্তু ভাবনার অন্যদিকও ছিল । ওখানে অন্ততঃ 
রাষ্্রসংঘ তার সদরদপ্তরের জন্য নিউইয়র্ক শহরের মধ্যে বাড়ী পাবে 
এবং নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘ তখনই অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল । 
সংশিষ্ট জমির নামনাত্র পরিদর্শনের পর সাধারণ সভা 14-ই ডিসেম্বর 
46-7 ভোটে উক্ত দান গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয় | 

রকৃফেলার সেণ্টারের স্থপতি মিঃ ওয়ালেস হ্যারিসন সদর-দণ্ডর 
তৈরীর পরিকল্পনা! বিভাগের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন এবং তার 
সাথে এক আন্তর্জীতিক স্থপতিদলের অপ্রত্যাশিত সহযোগিতার ফলে 
194 খীষ্টাব্দের মে মাসের মাঝামাঝি বাড়ীর জন্য সাড়ে ছয় কোটি 
ডলারের ( পরে বাড়িয়ে তা' 68 কোটি ডলার করা হয়েছিল ) এক 
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পরিকল্পনা করা সম্ভব হয় । মাকফিন সরকার বিনাসুদে এ টাকা খণ 
দিতে স্বীকৃত হয় । অবশ্য মাকিণ কংগ্রেস উজ খণ অনুমোদন করে 
948 খীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে । 1948 খীষ্টাব্দের সেপ্টপ্বর মাসে কাজ 

শুরু হয় এবং 1952 খ্ীষ্টাব্দের অক্টোবরে বাড়ীর তৈরীর শেষ পধ্যায়, 
অর্থাৎ সাধারণ সভা ভবন সম্পূর্ণ হয়। (তার পরে অবশ্য মিঃ 
হ্যামারস্কশোল্ডের নামে ফোর্ড ফাউণ্ডেশানকর্তৃক প্রদত্ত লাইব্রেরী ভবন 
যুক্ত হয় ))। রাগ্্ীসংঘের “পাকাপাকি সদর-দপ্তর সম্পকে অবশ্য মত- 
পার্থক্য হয়েছে । এ কথা ঠিক যে কাজের দিক থেকে পধ্যাপ্ত না হলেও 
গগনচুম্বী দুই সৌধ্যৃক্ত রাষ্্রসংঘ তবনের আকর্ধণ কম নয়। তবে এও 

ঠিক যে রার্ীদংঘের কাজ যতই" বাড়ছে সচিবালয় ততই স্থানাভাবে 

ভুগ্ছে । 
রাষ্্রসংঘের কাধ্যক্রমের ইতিহাস বিবৃত করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য 

নয়। তবে এর প্রকৃতি ও বর্তমান কাধ্যধারা সম্পর্কে জানতে গেলে 
1948 খীষ্টাব্দ থেকে রাষ্্ীসংঘ ও এর সদস্যরাষ্রসমূহের অভিজ্ঞতার 
ফল স্বক্পপ যে সমস্ত পরিবতন এই সংস্থা সম্পকিত প্রারন্তিক চিন্তা- 
ধারায় এসেছে, সেগুলি সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা প্রয়োজন | 
সান্ফ্রান্সিষ্কোর আশা-আকাউ্ক্ষা যে স্বপ্র ছিল তা শীঘই বোঝা 
গিয়েছিল । 1946 খীষ্টাব্দের 10-ই জানুয়ারী ওয়েষ্টমিনৃষ্টারের সেন্ট্রাল 

হালে সাধারণ সভার প্রথম অধিবেশনেই পররাধী মন্ত্রীদের বৈঠকের (107018 
15100150615” ০070617০6) বিফলতার ছায়াপাত ঘটেছিল | যদিও রাষ্ী- 

সংঘের প্রতিষ্ঠাতাগণ মূল সংস্থাকে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব থেকে মুক্ত 
রেখে প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছিলেন, তব্ও একথা অনস্বীকার্ধ্য যে বৃহৎ 
শক্তিগুলির মধ্যের বিভেদের প্রতিক্রিয়া সবতোভাবে এড়ানো সম্ভব 
হয়নি | সাধারণ সভার সভাপতিপদ নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে 
ছন্দের মাধ্যমেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল । উত্ত পদের জন্য নরওয়ের 
পরবরা্ী মন্ত্রী মিঃ টিগৃভি লাইয়ের নাম মিঃ গ্রোমিকে৷ হঠাৎ প্রস্তাব 
করায় অনেকেই অবাক হয়েছিলেন, কারণ অনেকে বেলজিয়ামের পররাষ্- 
মন্ত্রী মিঃ স্পাকৃকে অধিকতর ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি বলে ধরে 
নিয়েছিলেন । তীব্র মতবিভেদ সত্বেও (28-23 ভোটে) মিঃ স্পাক সতাপতি 
পদে নিবাচিত হন এবং মহাসচিবের পদে পাশ্চাত্যের দেশগুলি এম. 
ফ্যান্, ফ্রিফেন্স অথবা মিঃ লেষ্টার পিয়ারসনকে বেশী পছন্দ করলেও 
কোনও বৃহৎশক্তিই মিঃ ল্রাই-এর বিরোধিতা করেনি বলে তিনিই 



বিবর্তনের পথে 5: 

মহাসচিব হয়েছিলেন । মিঃ লাই-এর নির্বাচনে কোন ব্হৎশজিয় 
নাগরিকের মহাসচিবের পদাভিঘিক্ত না হওয়ার নজির স্যষ্টি হয়েছিল 
এবং এর ক্ষতিপ্রণস্বরূপ সহ"মহাসচিবের (পরে অধস্তন মহাসচিব ) 
আটটি পদের পাচটিই নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যরাষ্্রগুলি নিজেদের 
মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল । 

একথা অবশ্য বলা যেতে পারে যে, উপরিউক্ত ধরণের বিভেদ সংগঠন- 
জনিত বলে এড়ানো প্রায় অসম্ভব ছিল । তবে এটাও শীঘই বোঝ! 
গিয়েছিল যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘাতি রূঢ় বাস্তবের সাথে জড়িত 
ছিল । দর্তাগ্যবশত:ঃ নিরাপত্তা পরিঘদের কাছে প্রথম অভিযোগ আসে 

ইরাণের কাছ থেকে (1946 খীষ্টাব্দের 19শে জানুয়ারী ) সোভিয়েং 
ইউনিয়নের বিরুদ্ধে । ইরাণের আভ্যন্তরীন বিঘয়ে সোভিয়েৎ হস্তক্ষেপ 
ও ইরাণ থেকে সোভিয়েৎ সৈন্য প্রত্যাহার করায় অস্বীকার করার 

জন্য | গ্রীসের আভ্যন্তরীন বিষয়ে বৃটিশ সৈন্যের হস্তক্ষেপের বিকদ্ধে 
সোভিয়েৎ ইউনিয়ন ( যেন প্রতিশোধের জন্যই ) অভিযোগ করে ঠিক 

দুদিন পরে | সাথে সাথেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, বৃহৎশক্তিবর্গের 
মধ্যে বিভেদের শিকর রাষ্্রসংঘের মর্মমূলে প্রবেশ করেছে এবং নিরাপত্তা 
পরিঘদের স্থায়ী সদস্যদের সন্তাব্য এঁক্যের উপর চার্টার প্রণেতাঁগণ 

যে আশ! পোষণ করেছিলেন তা ফলবতী হওয়ার নয় | কয়েকদিন পরে 
লিবিয়া ও লে্বোনন থেকে ফরাসী সৈন্য অপসারণের প্রশে যখন 
গোলযোগ দেখা দেয় এবং" সোভিয়েৎ ইউনিয়ন ভেটে। প্রয়োগ করে 
(যদিও সোভিয়েৎ স্বাথ এর সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল না ) তখন 
রাষধ্রীনংঘের উপর বৃহৎশক্তিবর্গের বিভেদের অশুভ প্রভাব সম্পর্কে আর 
কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না! | 

এ সমস্ত বিবাদ অবশ্য মিটেছে। তবে “ইরাণের প্রশ' নিরাপত্তা 

পরিঘদের কর্মসূচীতে দুর্ভাগ্যবশত; এখনও রয়ে গেছে (বাষ্রসংখের 
উপরের এবং ভিতরের পার্থক্যের উদাহরণ স্বরূপ "ইরাণের প্রশ? 
উল্লেখযোগ্য )1| তবে সৌভাগ্যের কথা এই যে উপরিউক্ত বিভেদসমূহ 

সাধারণ সভার কাধ্যকলাপকে দূঘিত করেনি । প্রস্ততি কমিশনের 
স্থপারিশ অনুসারে গঠনের কাজ সমাধা হওয়ার পর সাধারণ সভা 
নিরাপত্তা পরিঘদের অস্থায়ী সদস্য হিসাবে ছয়টি রাষ্ট্রকে, অর্থনৈতিক 
ও সামাজিক পরিষদের সদস্য হিসাবে আঠারোটি রাষ্ট্রকে, আস্তর্জীতিক 
বিচারালয়ের পনেরজন বিচারপতিকে নির্বাচিত করে এবং আনবিক 
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শক্তি কমিশন গঠন করে | 15-ই' ফেব্রুয়ারী বৈঠক স্থগিত রেখে প্রথম 
সাধারণ সতা৷ নিউইয়র্কের কাছে 'ফ্লাশিং মিডোঁর' অস্থায়ী আবাসে 23 শে 
অক্টোবর আবার মিলিত হয় । তখনই অছি পরিষদের স্থা্টি হয় এবং 
চারটি দেশকে রাষ্্রসংঘের সভ্যপদে গ্রহণ করা হয়। সাধারণ সভার 
আলোচনায় হৃদ্যতার যথেষ্ট প্রমাণ থাকলেও নিরাপত্তা পরিঘদের 

কাধ্যকারিতার স্বার্থে এর স্থায়ী সদস্যদের কাছে যখন তখন ভেটো 
প্রয়োগ না করার আবেদন জানিয়ে গৃহীত এক প্রস্তাবের মাধ্যমে সাধারণ 
সভা রাষ্ট্রসংঘের সম্ভাব্য সাফল্য সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। 
ফলে প্রশ্ব উঠে নিরাপত্তা পরিঘদের নৈতিক দায়িত্ব সাধারণ সভার 

অনুরোধে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কি না। 
ন্যুনতম অর্থেও এ প্রশের উত্তর পাওয়া! যায়নি কারণ পরবর্তী বৎসর 

শ্রীসের সাথে তার সমাজতান্ত্িক শরিকদের বিবাদের প্রশে সোভিয়েৎ 
ইউনিয়নের ধন ঘন ভেটো প্রয়োগের মোকাবিলা করতে গিয়ে পাশ্চাত্যের 
ৰ্হৎ্শক্তিবর্গ যে কৌশল অবলম্বন করে তা” আক্ষরিক অর্থে চার্টারের সাথে 
সঙ্গতিপূর্ণ হলেও চাটার-নিহিত মৌলিক ধ্যান-ধারণার পরিপন্থী ছিল | 
মাকিন পররাট্সচিব মিঃ মার্শাল প্রস্তাব করেন যে, যেহেতু সোভিয়েৎ 
ভেটোর জন্য নিরাপত্তা পরিঘদ তার কর্তব্য যথার্ভাবে পালন 
করতে পারছে না, সুতরাং সে সমস্যা সমাধানকলে সাধারণ সভার 
ভূমিকার কিছু রদবদল করা দরকার | এই মাকিন প্রস্তাব অনুসারে 
1947 খীষ্টাব্দের নভেম্বরে সাধারণ সভাকর্তৃক গৃহীত এক প্রস্তাবের 
ফলে “অন্তবততীকালীন সমিতি (11169700 0012110666 অথবা [71010 
£5560)19) প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়। নিরাপত্তা পরিষদের মত এই 
সমিতিরও ( যখন সাধারণ সভার অধিবেশন চলছে না) আহ্বানমাত্র 

অধিবেশন বসার কথা | নিরাপত্তা পরিষদের মত শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা 
না থাকলেও সাধারণ সতাকর্তৃক পেশ করা যে কোন বিষয় ( বিশেষ 

করে কোন বিবাদ বা পরিস্থিতি যা; সাধারণ সভার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত 
করার জন্য প্রস্তাব হয়েছে ) নিয়ে এই সমিতির আলোচনা করার কথা 

ছিল । 

কিন্ত আসলে দেখ] গিঁয়েছিল যে, অচলাবস্থার থেকে মুক্তির উপায় 
হওয়ার পরিবতে এই “অস্তবরতীকালীন সমিতি ব্যর্থতার প্রতীক 
হয়ে দাঁড়িয়েছিল । এ সমিতি পরিকল্পনা মাফিক কাজ করেনি এবং 
শুধুমাত্র প্রণালীগত ও সুদ্রপ্রসারী কিছু প্রশে সামান্য কয়েকটি সুপারিশ 
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করেছিল। বাস্তবে অন্তর্বতীকালীন সভ। হিসাবে এ কখনই ফাজ করেনি 
এবং মাঝে মাঝে এর পুনর্গঠন করা হলেও উত্তরোত্তর এর কাজ কষিয়ে 
দেওয়া হয়েছিল ৷ 1955 খীষ্টান্দ থেকে এই সমিতির বৈঠক অনিদিষ্ট- 
কালের জন্য স্বর্গিত আছে । 

তঁ বখসরই (1947) প্যালেষ্টাইনে “ম্যাণ্ডেটের, ভবিধ্যৎ সম্পকে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য এক বৃটিশ প্রস্তাব অনুসারে সাধারণ সভার এক 
বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হলে ভিন্ন প্রকারে সাধারণ সভার খানিকটা 

মধ্যাদা বৃদ্ধি হতে দেখা যায় । তবে গুরুত্বপূর্ণ এক রাজনৈতিক বিঘয় 
নিয়ে আলোচনা করার জন্য নিরাপত্তা পরিঘদের পরিবতে সাধারণ পভাফে 
জড়িত করার প্রজ্ঞা সম্পর্কে প্রশ করা গেলেও এর ফলে চাঠাবের 

পরিকল্পনা অন্যায়ী যে বিষয় নিরাপত্তা পরিঘদের জন্য সংরক্ষিত সে 
বিঘয়ে সখুধারণ সভাকে জড়িত করার এক নজির স্থষ্টি হয় | 

বাস্তবে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন ও পশ্চিমি দেশগুলির ক্রমবর্ধমান 

বিভেদের শিকার না হয়ে নিরাপত্তা পরিঘদের উপায় ছিল না] 
1948 খীষ্টাব্দের মাচ মাসে “বাসেলস্ সংস্থা (82855615581 
01891199017) প্রতিষ্ঠাকল্পে ব্লাসেলস্ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় | এটা হয় 
চেকোশ্োভাকিয়ায় কম্যুনিষ্ট উত্থানের সাথে সাথে এবং ব্রাসেলস্ চুক্তির পরই 
আসে বালিন অবরোধ (8০]]। 81090%906) | 26শে জুলাই নিরস্ত্রীকরণ 

কমিশন অচলাবস্থার কথা জানায়, এবং 10-ই আগষ্ট সামরিক উপদেষ্ট। 
মণ্ডলীর কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাওয়ার খবরে স্বভাবিকভাবেই কেউ অবাক 
হয়নি | অবশ্য নিরাপত্তা পরিঘদের স্থায়ী সদস্যদের দেয় সৈন্য সম্পর্কে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামরিক উপদেষ্টামগুলীর অসামর্থয পরিঘদকে 194? খীষ্টাব্দের 
এপ্রিলেই জানানো হয়েছিল | সামরিক উপদেষ্টামগ্লীর বিফলতায় 

নিরাঁপত্তা পরিষদের পক্ষে আর যাই সম্ভব হোক না কেন চারার অপিত 
শাস্তিরক্ষার কাজ চালানো সম্ভব ছিল না । অতএব বৃহৎশক্তিবর্গের 
ব্ক্যের উপর নির্ভর করে নিশ্চিত্ত থাকার অবকাশ ছিল না বললেই হয় । 
নিরাপত্তা পরিষদ তেক্গে না গেলেও এর বৈকল্য সুম্পষ্ট হয়ে উঠেছিল | 
সাধারণ সভায় সদস্যরাষ্্সমূহের কিছু রাশিয়ার, কিছু আমেরিকার 
পক্ষাবলম্বন করে এবং কিছু নিরপেক্ষ থেকে যায় | তবে মজার কথা 
এই যে, বহুলাংশে দূর্বল হয়ে পড়লেও এবং কিছু কিছু বিঘয়ে অকেজো 

হয়ে পড়লেও রাষ্রসংধ ভেঙ্গে যাঁয়নি | 
রাষ্ট্রসংষের যখন এই অবস্থা, তখন (1950) একে এর নাতিদীর্ধ 
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অস্তিত্বের সবচেয়ে কঠিন অগ্সিপরীক্ষার সন্দুখীন হতে হয়, যেমন 
মাঞ্চরিয়া ও ইখিওপিয়ার প্রশ্নে জাতিপুগ্তকে হতে হয়েছিল । জাতীয়তা- 
বাদী চীনের প্রতিনিধিকে (যেহেতু সমাজতান্ত্রিক সরকারই চীনের 
জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিভূ ) নিরাপত্তা পরিঘদ থেকে অপসারণ করার 
সোভিয়েত প্রস্তাব দিয়ে 1950 খীষ্টাব্দ শুরু হয়। এই প্রস্তাব গৃহীত না 
হওয়ায় সোভিয়েৎ ইউনিয়ন নিরাপত্তা পরিঘদসহ রাট্রসংঘের সমস্ত অঙ্গে 

অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে | যখন এই অবস্থা, তখন (25শে জুন ) 
সিউলে অবস্থিত রাষ্ট্রসংঘের কোরিয়া কমিশন থেকে উত্তর কোরিয়া 

কর্তৃক দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণের খবর আসে | সাথে সাথেই পরিষদের 
বৈঠক বসে এবং মাকিন প্রস্তাব অনুযায়ী উক্ত আক্রমণকে শাস্তিভঙ্গ বলে 
অভিহিত করা হয়, অনতিবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করতে, আক্রমণকারী .সৈন্য 
প্রত্যাহার করতে এবং এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত করার জন্য রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত 

সভ্যরাষ্্রকে সাহায্য করতে বলা হয়। আক্রমণ চলতে থাকার এবং 

কোরিয় বাহিনীর অগ্রগতির সংবাঁদের পরিপ্রেক্ষিতে দু'দিন পরে নিরাপত্তা 

পরিঘদের আবার বৈঠক হয়, এবং পরিঘদকে জানানো হয় যে 25শে 
জুনের প্রস্তাব অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট ট্র.ম্যান মাকিন সেনাবাহিনীকে দক্ষিণ 
কোরিয়াকে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন | নিরাপত্তা পরিষদ তখন 
আমেরিকার দ্বিতীয় প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং এই প্রস্তাব অনুসারে 
( যেহেতু 43 নম্বর ধারা অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিঘদের কর্তৃত্বাধীনে কোন 
বাহিনী গঠন কর সম্ভব হয়নি এবং যেহেতু সুপারিশ ছাড়া নিরাপত্তা 

পরিদের কিছুই করার ছিল না) আক্রমণ প্রতিহত করে কোরিয়ায় 
শান্তি পুনরুদ্ধার করার উদ্দেশ্যে সত্যরাই্সমূহকে প্রয়োজনীয় সাহায্য 
দিতে সুপারিশ করা হয় | বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও ক্যানাডা 
সঙ্গে সঙ্গেই সৈন্যবাহিনী দেয় (তুরস্ক ও ফ্রান্সসহু আরও ঘোলটি দেশ 
পরে সৈন্যবাহিনী দেয় এবং সর্বসাকল্যে 45-টি দেশ কোন না কোন 

প্রকারের সাহায্য দেয় ), এবং ?ই জুলাই নিরাপত্তা পরিধদ ঠিক করে 
যে, সমস্ত সৈন্যবাহিনী এক সামরিক কর্তৃত্বাধীনে থাকবে এবং মাকিন 
সরকার সবৌোচ্চ অধিনাঁয়ককে নিযুক্ত করবে । পরের দিন জেনারেল 
ম্যাকআথারকে এ পদে নিয়োগ করা হয় । 

এই সমস্ত ভ্রত ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিরাপত্তা পরিষঘদকে কোন 
বিরোধিতার সন্মুখীন হয়নি এবং চার্টারের পরিকল্পনা অনুযায়ী নিরাপত্তা 
পরিঘদ খানিকটা আশ্চধ্যজনকভাবে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাকারীর 
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ভূমিকায় আবির্ভূত হয় | রাষ্্রসংঘ সঙ্গতভাবেই দাবী করতে পারে যে, 
এক্ষেত্রে সভ্যবাষ্্রসমূৃহের এ্রক্যবদ্ধ শক্তি নিয়ে আক্রমণের যথার্থতাবে 
মোকাবিলা করা হয়েছিল (যা লীগ পারেনি) । যদিও আমেরিকার 
দৃঢ়তার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল, তবুও বাষ্রসংঘও প্রশংসার দাবী 
রাখে । তবে এও ঠিক যে নিরাপত্তা পরিঘদে সোভিয়েৎ প্রতিনিধির 
অনূপস্থিতির জন্যই মাঁকিন নেতৃত্ব সম্ভব হয়েছিল এবং পরিঘদকেও 
সোভিয়েৎ ভেটোর শিকার হতে হয়নি | এর প্রমাণ পাঁওয়া যায় আগষ্ট 
মাসে যখন মিঃ মালিক ফিরে এসে পরিঘদের সভাপতির পদ ( পালাক্রমে 
মিঃ মালিকের সভাপতি হওয়ার সময় হয়েছিল ) গ্রহাণের ইচ্ছা প্রকাশ 
করেন। তিনি একমাস ধরে পরিঘদের কাজকর্ম ব্যাহত করার জন্য 
সভাপতি পদের পুরোপুরি ব্যবহার করেন। সেপ্টেম্বর মাসেও অবস্থার 
কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি সম্ভব হয়নি কারণ মিঃ মালিকের সভাপতিত্ব 
যতখানি প্রতিবন্ধকতা স্্টিকারী ছিল, ভেটো ক্ষমতা তার চেয়ে কম 
প্রতিবন্ধকতা শ্তষ্টিকারী ছিল না | 

এর ফলে অক্টোবর মাসে কোরিয়ায় সৈন্য প্রেরণকারী দেশসমূহ 
(১8000100156 7১০ড1৩15) “অখণ্ড, স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক কোরিয়ার! 
অনুকুলে প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং “কোরিয়ায় পুনবাসন কমিশন* গঠন 
করেই যে সাধারণ সভাকে কাজে লাগিয়েছিল শুধু তাই নয়, সঙ্কট 
মোকাবিলা করার জন্য সাধারণ সভাকে নূতন ক্ষমতা অর্পণ করার জন্য 
মাকিন সরকার প্রস্তাবও এনেছিল | এটাই হলো “আ্যাচিসন্ প্রস্তাব! 
অথবা “শাস্তির জন্য এক্য প্রস্তাব” (70701072001 76৪০6 7২5901- 
(190) এবং নভেম্বরের দুই তারিখে এই প্রস্তাব 52-5-2 ভোটে গৃহীত 
হয় । এই প্রস্তাবের বিশদ আলোচনা পরবর্তী অধ্যায় সমূহে করা৷ 
হয়েছে । এখানে এটুক বললেই যথেষ্ট যে বিফলতায় পর্যাবসিত পৃবের 
“লিটন আাসেমৃক ু্রীগ্র মত এই প্রস্তাবও ভেটো-কবলিত নিরাপত্তা 
পরিষদের অক্ষমতাজনিত সমস্যা সমাধানের আঁশা নিয়ে গ্রহণ করা 
হয়েছিল । একদিক থেকে দেখতে গেলে এই প্রস্তাব ছিল পরিষদের 
অক্ষতার নিদর্শন | অন্যদিকে থেকে দেখতে গেলে এর মাধ্যমে রাষ্্র- 
সংধের মুখ্য অঙ্জছ্বয়ের মধ্যে ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ পুনবিন্যাস করে চার্টারের 
অদ্রপ্রসারী সংশোধন কর হয়েছিল । 

কতকগুলি ঘটনার (যেগুলির সমন্বয়ের ফলে জুনমাসে রাষ্ট্র 
সংধের ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয়েছিল) স্বীকৃতি থেকেই “শাস্তির জন্য 
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প্রক্য প্রস্তাবের” উদ্ভব ! তৎপর মাকিন নেতৃত্ব ছাড়াও সেগুলি 
হলো ১-- 

(1) ঘটনাস্থলে রাষ্্রসংঘের অবস্থিতি (রোষ্টসংঘের কোরিয়া কমিশনের 
মাধ্যমে ), যার ফলে আক্রমণ ঘটা সম্পর্কে ত্বরান্বিত, দ্বিধাহীন এবং সরকারী 

পর্যায়ের প্রমাণ পাওয়া সম্ভব হয়েছিল | 

(2) প্রায় ঘটনাস্থলেই মাকিন বাহিনীর অবস্থিতি যাঁর সাহায্যের 

(যথেষ্ট না হলেও ) ফলে দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণের প্রথম ধাক্কা 
কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হয়েছিল | 

(3) শুধু উত্তর কোরিয়ারই নয় (উত্তর কোরিয়া রাষ্ট্রসংঘের সদস্য 
ছিল না), তার সমর্থক সোভিয়েৎ ইউনিয়নের নিরাপত্তা পরিষদে 
অনুপস্থিতি । 

যথাসম্ভব এই ধরনের অনুক্ল পরিস্থিতি বজায় রাখার দিকে লক্ষ্য 
রেখে সাধারণ সভাকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অধিবেশনে মিলিত হওয়ার 
ক্ষমতা অপণ করা হয়েছিল (যদি শাস্তি ও নিরাপত্তা ব্লক্ষার প্রাথমিক 

দায়িত্ব পালনে নিরাপত্তা পরিষদ ব্যর্থ হয়), আন্তর্জাতিক শান্তি বিপন্ন 
করতে পারে পৃথিবীর যে কোন স্বানে এমন কোন পরিস্থিতির প্রতি নজর 
রাখা এবং সে সম্পর্কে প্রতিবেদন করার জন্য এক "শাস্তি পরিদর্শন কমিশন? 
(০৪০6 09361261017 0010077195101)) হয়েছিল, এবং (সামরিক উপদেষ্টা- 

মণ্ডসীর কর্তৃত্বাধীনে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর পরিবর্তে ) রা্্ীসংঘের 
বাহিনী হিসাবে ব্যবহারের জন্য অদস্যরা্রসমূহকে তাদের নিজেদের 
সেনাবাহিনীর কিছু কিছু অংশকে প্রস্তত রাখতে বল হয়েছিল 1 নিরাপত্তা 
পরিঘদ ভেটো-কবলিত হলে সাধারণ সভার পক্ষে এর ফলেই অগ্রসর 
হওয়া, এর ফলেই বলবৎমূলক' ব্যবস্থা গ্রহণ করা ( যদিও লীগের মত 
এক্ষেত্রেও সভ্যরা্নসমৃহের স্বেচ্ছাধীন পদক্ষেপের বলেই তা' সম্ভৰ 

ছিল ), সবোপরি, এর ফলেই আক্রমণ বা শান্তিভঙ্গের অভিযোগের ক্ষেত্রে 
সরাসরি প্রমাণ সংগ্রহ করার উপায় হিসাবে রা্ট্রসংঘের স্বকীয় স্থায়ী 
পরিদশক বাহিনীর ব্যবস্থাও সম্ভব ছিল । 

এই' প্রস্তাবের সমস্ত অংশকে সমানভাবে বলবৎ করা হয়নি | শাস্তি 

পরিদশন কমিশন' স্থাপিত হলেও এবং একবার সেটাকে কাজে লাগাঁনে। 
হলেও (1952 খীষ্টাব্দে বলকানের ক্ষেত্রে) সর্বব্যাপী এক বিশৃুজনীন 
পরিদর্শকের ভূমিকায় এই কমিশন এর প্রণেতাদের আশাপুরণ করতে 
পারেনি । তদনুক্ূপতাবে রাষ্রীসংঘের বাহিনী গঠনকল্পে সদস্যরাই্ীসমূহ- 
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কর্তৃক তাদের সেনাবাহিনীর কিছু কিছু অংশকে প্রদান করার আহ্বানেও 

যথেষ্ট স্রাড়া পাওয়া যায়নি । সাধারণ সাহায্যের নামে অস্পষ্ট ভাঘায় 

অঙ্গীকার করা এই আহ্বান এডানোর কায়দা হয়ে দাঁড়িয়েছিল | এই 

প্রস্তাবের একটা দিক যথেষ্ট পরিমাণে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেছিল, 

সেটা হলো সহজেই কোন বিঘয় সাধারণ সতার হাতে তুলে দেওয়া | 

সোভিয়েৎ ইউনিয়ন একে অবৈধ বলে আপত্তি তুললেও সাধারণ সভা 

এপথে অনেকটা এগিয়েছিল | চার্গিরের ফাঁকের স্তয়োগ নিয়ে ( যেমন 

10 নম্বর ধারা অনুসারে সাধারণ সভা৷ চার্টারের এক্তিয়ারভূত্: যে কোন 

বিষয় নিয়ে আলোচনা ও সুপারিশ করতে পারে) অবশ্য এটা করা হয়নি । 

এর স্বপক্ষে যুক্তি ছিল লিক্কনের হেবিয়াস করপাস্ (79588 €০০07185, 

তঙ্গের যুক্তির মত, অর্থাৎ, “একটা বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত আইন ভাঙার 

স্থযোগ দেওয়া উচিত, অথবা একটা আইন রক্ষা করে সরকারের বিলুপ্তির 
পথ খুলে দেওয়৷ উচিত |? 

যদিও রাষ্রীসংঘের যে কোন শুভানুধ্যায়ী স্বীকার করবেন যে, 

কোরিয়া পরিস্থিতির মোকাবিলা রাষ্ট্রসংঘ দৃঢ়তার সাথেই করেছিল» তবুও 

সামরিক উপদেষ্টামগুলীতে অচলাবস্থার জন্য এবং নিরাপত্তা পরিষদে 

ভেটোর জন্য সৈন্য পরিচালনা সম্পর্কে এবং বিভিন্ন সভ্যরাষ্ট্রের দেওয়া 

সাহায্যের সমনৃয়সাধন সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কিছু করা রারধীসংঘের পক্ষে 
সম্ভব ছিল না। রাষ্্রসংঘকে অবহিত রাখলেও সৈন্য প্রদানকারী পনেরটি 
দেশের সাথে অল্প-বিস্তর বোঝাপড়া করে বস্তুতঃ মাকিন সরকারই 
যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল | সঙ্গতভাবেই অনেকে প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং 

কোরীয় ও মাকিন জনসাধারণসহ সারা বিশ্বের জনসাধারণের এ 

ধারণাই, হয়েছিল যে কোরিয়ায় রাষ্ট্রসংঘের নাম করে আমেরিকাই যুদ্ধ 
করেছিল | এ অভিযোগ সত্য হলেও একথা অনস্বীকাধ যে, উত্তর 
কোরিয়ার প্রতি সহান্ভূতিশীল কিছু দেশ রাট্রসংঘে থাকার জন্য এছাড়া 
গত্যন্তর ছিল না|] কোরিয়ায় রাগ্রীসংঘের সামরিক ব্যবস্থাপনা মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের অবদানের উপর প্রায় সর্বাংশে নির্ভরশীল ছিল বলে সামান্যই 
করার ছিল | 

কোরিয়ায় রাষ্ট্রসংঘের ব্যবস্থা গ্রহণ সোভিয়ে ইউনিয়নের ইচ্ছার 

বিরুদ্ধে হলেও সোৌভিয়েৎ সরকার তার সমস্ত সামরিক ও ক্টনৈতিক ক্ষমতা 

দিয়ে রাষ্ট্রসংধের বিরোধিতা করেনি | যুদ্ধ সঃপ্রসারিত হওয়ার প্রচ্ছন্ন 

হুমকি থাকলেও উত্তর কোরিয়া ক্ষুদ্র শক্তি বলে (ট্র-ম্যানের মতে ) এই 
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“পুলিশী ব্যবস্থা!। (০1০০ ০০5180010) সীমিত রাখা সম্ভব ছিল । কিন্তু 

যখন দেখা গেল যে চীন উত্তর কোরিয়ার সাহায্যে এগিয়ে এসেছে তখন 
এক বৃহত্শক্তির বিরুদ্ধে এবং বৃহত্তর এলাকা জুড়ে যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে 

রাষ্্ীসংঘবাহিনীতে সৈন্যপ্রদানকারী রাষ্্রসয্ুহের শঙ্কিত না হয়ে উপায় 
ছিল না । এবং রাষ্্রসংঘও যেহেতু কোরিয়ায় রাষ্ট্রসংঘেরবাহিনীর উপর 
বস্ততঃ রাষ্ীসংঘের হাতে কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না ) শাস্তিবলবৎমূলক ব্যবস্থার 

পরিবর্তে গোলাগুলি বন্ধেই বেশী আগ্রহী হয়ে পড়েছিল | 
জেনারেল ম্যাকআর্ার যতদিন পধ্যন্ত কোরিয়ায় সর্বাধিনায়ক ছিলেন, 

ততদিন পধ্যস্ত “সীমিত লক্ষ্য* €1701150 ০৮০০%০) ও আলোচনাপ্রসূত 
মীমাংসার উদ্দেশ্যে পুরোপুরি মাকিন সহযোগিতার আশা নিরর্থক ছিল । 
কিন্ত 1951 খীষ্টাব্দের 11-ই এপ্রিল তার অপসারণের পরে মাকফিন 
চিন্তাধারায় পরিবর্তনের ফলে এবং চীনের আপোঘ বিরোধী মনোভাব 
নরম হওয়ায় 1953 খ্রীষ্টাব্দের 27শে জুলাই পান্ম্গ্তনে যুদ্ধবিরতি চুক্তি 

স্বাক্ষর করা সম্ভব হয়েছিল । অবশ্য সেই' যুদ্ধবিরতি চুক্তিকে শাস্তি চুক্তিতে 
রূপান্তরিত করার রাট্রসংঘের ভিতরের এবং বাইরের (যেমন 1954 
খীষ্টাব্দে জেনেভায় অনুষ্ঠিত পররাষ্্ী মন্ত্রীদের সন্মেলন ) সমস্ত প্রচেষ্টা 

আজ পধ্যস্ত ব্যর্থই হয়েছে । অতএব রাষ্টসংঘের দিক থেকে দেখতে 
গেলে কোরিয়া পর্বের প্রথমভার্গের সাফল্য শেষ পযন্ত টেকেনি। অবশ্য 
একথা ঠিক যে বা্ট্রসংঘের প্রস্তাব অনুযায়ী এক অখণ্ড, স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক 
কোরিয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত না হলেও এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, রাষ্ট্রসংঘ 
আক্রমণ প্রতিহত করে আক্রমণকারীকে পিছু হতে বাধ্য করতে 
পারে । 

সাংবিধানিক দিক থেকে দেখতে গেলে কোরিয়া যুদ্ধের ছাঁপ 
নিরাপত্তা পরিঘদ ও সাধারণ সভা ছাড়া রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য অঙ্গের উপরও 

পড়েছে |. সোভিয়েৎ সরকার অভিযোগ করেছিল যে, মহাসচিব 

আগাগোড়া বৃটিশ ও মাকিনদের ক্রীড়ণক হয়ে কাজ করেছিলেন | 
এর কারণও ছিল । মহাসচিব নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে, যৌথ 

নিরাপত্তার নীতি বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে তিনি নিজেকে এবং 
সচিবালয়কে নিয়োজিত করেছিলেন | তাছাডাও পরবততীকালে নিরাপত্তা 

পরিষদ ও সাধারণ সভাকর্তৃক গৃহীত উত্তর কোরিয়া বিরোধী 
প্রস্তাবসমূহ রূপায়িত করায় তিনি আঘ্বনিয়োগ * করেছিলেন ! সোভিয়েৎ 
সরকার ও তাঁর সমর্থকগণের কাছে “শাস্তির জন্য প্রক্য চুক্তিঃসহ 
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এই সমস্ত প্রস্তাব অবৈধ ছিল বলে তারা মহাসচিবের কার্ষকলাপকেও 
বৈধ বলে স্বীকার করেনি । 1951 খীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে মহাসচিবের 

কার্যকাল অতিক্রান্ত হওয়ার প্রাক্কালে সোভিয়ে সরকার নিরাপত্তা পরিঘদে 
তাঁর পূনর্ধনোনয়ের প্রস্তাবে ভেটো প্রয়োগ করে । “রাষ্্রসংঘের প্রতি আনুগত্য 
প্রদর্শনের জন্য মহাসচিব শান্তি পেতে পারেন না* এই নীতি অনুসরণ 
করে মাকিন প্রতিনিধি অন্য যে কোন ব্যক্তির মনোনয়নে ভেটো দেওয়ার 

কথা ঘোঁঘণা করেন | সাংবিধানিক ফাঁকের আশ্রয় নিয়ে এই অচলাবস্থা 
কাটিয়ে উঠা গিয়েছিল | মিঃ লাইকে পুনরায় মনোনয়ন দেওয়। হয়নি 

(কারণ তাতে নিরাপত্তা পরিঘদের সুপারিশ দরকার), তবে সাধারণ 
সভায় 46-5-8 ভোটে গৃহীত এক প্রস্তাবের বলে তিনি আরও তিন বৎসর 

মহাসচিবের পদে বহাল ছিলেন 1 নীতিরক্ষা হলেও এর ফল সুখপ্রদ 

হয়নি । 1951 খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর পর থেকে মোভিয়েৎ সরকার 
মিঃ লাইকে মহাসচিব বলে স্বীকার করেনি এবং সরকারী-বেসরকারী 
সমস্ত পধ্যায়ে তাঁকে বর্জন করেছিল । ফলতঃ তার সমর্থকগণ বুঝতে 
পেরেছিলেন যে, রা্রীসংঘের উদ্দেশ্যসাধনের প্রশে ও তার প্রতি সদস্য 
রাষ্ট্রসমূহের আস্থার প্রশে তিনি তার কাধ্যকারিতা৷ হারিয়ে ফেলেছিলেন | 
সচিবালয়ের ভিতরে মাকফিন তৎপরতাও অবশ্য মহাসচিবকে আরও দূর্বল 
করে দিয়েছিল | 1952 খীষ্টাব্দে (ম্যাকৃকার্ীবাদ যখন তৃজে ) ম্যাক্কার্থী- 
বাদের জোয়ার ওয়াশিংটনকে গ্রাবিত করে নিউইয়কেও আছড়ে পড়েছিল । 
নতেম্বর মাসে মাকিন কেন্দ্রীয় সরকারের এক পূর্ণাঙ্গ নির্ণায়ক সভা 
(91210 3815) স্বদেশের প্রতি আনুগত্যহীন এক বিরাট সংখ্যক মাকিন 

নাগরিকের রাষ্্ীসংঘের মধ্যে অনুপ্রবেশের প্রমাণ পাওয়ার দাবী জানায় । 
বস্ততঃ রাষ্্রসংঘের কর্মচারী এমন কোন মাকিন নাগরিককে কোন মাকিন 
বিচারালয় তখন অথবা পরে গুগুচরবৃত্তি বা বিধবংসী কাধ্যকলাপের জন্য 
শাস্তি দেওয়াতো দূরের কথা, অভিযুক্তও করেনি | কিন্ত মহাসচিবকে 
দৃদিক থেকেই ন্ট সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় । একদল (ধারা এই 
নিণায়ক সভার কথায় বিশ্বাস করেছিলেন ) মহাসচিবকে দোষী মনে করেন 

সচিবালয়ের মধ্যে এই সমস্ত কাধ্যকলাপ সহ্য করার জন্য এবং অন্যদল ( যীরা 
সচিবালয়ের আন্তজাতিক চরিত্রের প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসী) তাঁকে সমালোচনা 

করেন সচিবালয়ের উপর মাকিন আঘাতের বিরোধিতা না করার জন্য 
এসব ঘটনার ফলে 1952 খ্রীষ্টাব্দের 10-ই নভেম্বর মিঃ লাই তাঁর বধিত 
কাধ্যকাল অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই অবসর গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন | 
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অবিলম্বেই গ্রহণযোগ্য একজন উত্তরস্রীর জন্য অনুসন্ধান শুধ হয় | 
কমনৃওয়েলথ ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি প্রস্তাব করে ক্যানাডার 
মিঃ লেষ্টার পিয়ারসনের নাম, আমেরিকা সমর্থন করে ফিলিপাইনের 
জেনারেন রোমুলোকে । আর পোল্যাণ্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি: ক্রেস্জিউস্ষি 
(11. 91029525811) সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সমর্থন লাভ করেন । 

নিরাপত্তা পরিঘদে মিঃ পিয়ারসনের অনুকলে সবাঁধিক ভোট পড়লেও 
তাঁর বিরুদ্ধে সোভিয়েৎ ভেটো প্রয়োগ করা হয়। সাথে সাথেই 
বৃহৎ্শক্তিবর্গের মধ্যে গোপনে আলোচনা শুরু হয় এবং প্রার্থী হিসাবে 
অনেকের নাম উঠলেও শেঘ পর্যন্ত স্থইডেনের পররাষ্রমন্তরকের ভূতপূৰ মুখ্য 
অধিকততা মিঃ ড্যাগ্ হ্যামারস্কৃশোল্ড" সন্বদ্ধে মতৈক্য হয় | তার মনোনয়ন 

সাধারণের শ্বীকৃতি লাভ করলে 10-ই এপ্রিল সাধারণ সভায় 5?-1 ভোটে 
গৃহীত সিদ্ধান্তের বলে পাঁচ বৎসর কাধ্যকাদের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি 
রাষ্্রসংঘের মহাসচিবরূপে নিযুক্ত হন | 

1955 খ্রীষ্টাব্দে ঘোলটি রাষ্ট্রের সদস্যপদ লাভের ফলে রাট্রসংঘের 

মধ্যে রাজনৈতিক ভারসাম্যের উল্লেখযোগ্য রদবদল হয় । একে অপরের 

সমর্থক রাষ্টের সদস্যপদেয় আবেদন পত্র “যোগ্যতার ভিত্তিতে" অনুমোদন 
করার ব্যাপারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মতপাথক্যের ফলে রাষ্্রসংঘের 
সদসা সংখ্য। বেড়ে একান্ন থেকে মাত্র ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছিল | শেঘ পধ্যস্ত 

রাষ্ট্রসংঘের ভিতরের রাজনৈতিক বাস্তবের স্বীকৃতি হিসাবে দুই গোষ্ঠীর 
মধ্যে এক বোঝাপড়া হয় । এর ফলেই ঘোলটি দেশ সদস্যপদ লাভ করে । 

এই ঘোলটি দেশের চারটি-আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী এবং 

রুমানিয়া স্পষ্টতঃই কম্যনিষ্ট গোষ্ঠীর | অষ্িয়া, আয়ার, ফিন্ল্যাণ্, ইতালী, 

পর্তগাল এবং ম্পেন-পশ্চিম ইউরোপের এই দেশ ছয়টির আদর্শগত ধ্যান- 
ধারণা ভিন্ন ভিন্ন ধরণের হলেও এর কোনটিই কম্যুনিষ্ট ছিল না । জর্ডান 
ও লিবিয়ার রাষ্্ীসংঘভুক্তির ফলে আরব জগতের প্রতিনিধিত্ব জোরদার 
হয় এবং ক্যান্বোডিয়া, সিলোন্ € এখন শ্রীলঙ্কা ), লাওস' এবং নেপালের 

সদস্যপদের ফলে এশিয়া থেকে সদস্যসংখ্যা বেড়ে যায় । অন্য দিক 

থেকে দেখতে গেলে, এই ঘোল্টি রাষ্ট্রের অস্তত দশটি ছিল ওুপনিবেশিকতা- 
বিরোধী | 

1956 খীষ্টাব্দের পুবে কোন বৃহৎশক্তি জড়িত এমন কোন সংকট রাষ্- 

সংঘকে সামুলাতে হয়নি । এটা হ্যামারস্কশোল্ছ ও সচিবালয়ের পক্ষে 
সৌতাগ্যসূচক ছিল বলে মনে করা যেতে পারে । সুয়েজ ও হাঙ্গেরীর 
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ঘটনার$” ধাকাচ রা্রসংঘে এসে লাগার পুৰ পধ্যভ্ত দুই গোর মধ্যে ফোন 
বিষয় নিয়ে তীব্র সংঘাত না হওয়ার ফলে এ সময় মহাসচিব উভয়পক্ষেরই 

আস্বাভাজন হতে পেরেছিলেন । 26শে জুলাই প্রেসিডেণ্ট নাসেরকর্তৃক 
সুয়েজ ক্যানান কোম্পানী জাতীয়করণোস্তৃত সংকট রাষ্্ীসংঘে উত্থাপিত 
হওয়ার পূর্বেই তীব্র আকার ধারণ করেছিল | 

1956 খ্বীষ্টাব্দের 13-ই অক্টোবর জুয়েজ সংকটের সমাধানকল্পে 

পরস্তাবাকারে গোটা ছয়েক নীতি গৃহীত হলেও সেগুলির রূপায়ণ সম্পকে 
উ্রক্য সম্ভব হয়নি | কিন্ত পক্ষকাল মধ্যেই মিশর এবং ইজ-ফরাসী জোটের 
মধ্যে এবং জর্ডান ও ইজরায়েলের মধ্যে (পরোক্তদের অভিযোগ নিয়ে 19শে 
অক্টোবর পরিঘদে আলোচনা হলেও কোন সিদ্ধান্ত হয়নি ) উত্তেজনা চরমে 

উঠে | তারপরই (29শে অক্টোবর ) ইজরায়েল মিশর আক্রমণ করে | 
তার পরদিন নিরাপত্তা পরিঘদে এ নিয়ে বিতক চলাকালীন যুদ্ধ্যমান দেশ- 
গুলির প্রতি বৃটেন ও ফ্রান্সের দেওয়া হমকীর খবরে বিতর্কে ছেদ পড়ে। 
ইজরায়েল ও মিশর যুদ্ধ বন্ধ করে সুয়েজ খাল থেকে অন্ততঃ দশ মাইল 

দরে সৈন্য সরিয়ে না নিলে বৃটেন ও ফ্রান্সকর্তৃক সশস্ত্র হস্তক্ষেপের 
হুমকীই ছিল এর প্রতিপাদ্য বিষয় | শান্তি রক্ষায় নিরাপত্তা পরিষদের 
অক্ষমতাঁকে বৃটিশ হুমকীর সমর্থনে ব্যবহার করা হয় | ইজরায়েন্থকে সৈন্য 
প্রত্যাহার করার নির্দেশসহ এবং রাষ্ট্রনংধের সমস্ত সদস্যদের বলপ্রয়োগ 
ও বল্প্রয়োগের হুমকী থেকে বিরত থাকার অনুরোধসহ এক মাকিন 
প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিঘদে আনীত হয় | এই প্রস্তাবের পক্ষে সাত, বিপক্ষে 
দই তোট দেওয়া হয় এবং পরিষদের দূই সদস্য ভোটদান তোট দান থেকে 

বিরত থাকে | বৃটেন € সবপ্রথম ) এবং ফ্রান্স ভেটো প্রয়োগ করায় এই 
প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয় | 

অতএব যে ধরণের পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য “শাস্তির জন্য 
এক্য প্রস্তাব” করা হয়, উক্ত প্রস্তাবের দৃই প্রণেতারাষ্ট্রের (বৃটেন ও ফ্রান্স) 
কার্যকলাপের ফলেই রাষ্ট্রসংঘকে কোরিয়া যুদ্ধের পর সবপ্রথম সেই' 
ধরণের পরিস্থিতির সন্ুখীন হতে হয় | উক্ত প্রস্তাববলে সাধারণ সভার 
জরুরী অধিবেশন আহ্বান করা৷ হয় এবং পয়লা নভেম্বর অধিবেশন আরম্ভ হয় 

(তখন অবশ্য মিশরের উপর বূটেন ও ফ্রান্সের বিমান আক্রমণ শুরু হয়ে 

গেম্ে)। তৎপর যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের আবেদনসহ' এক মাকিন 
প্রস্তাব 64-5-6 ভোটে পরের দিন সাধারণ সভায় গৃহীত হয়। বৃটেন ও ফ্রান্স 

এই প্রস্তাবকে পুরোপুরি পালনও করেনি, অমান্যও করেনি |. এর উত্তরে 
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তার! জানায় যে রাষ্ট্রসংঘবাহিনী আরবদের ও ইজরায়েলীদের মধ্যে শাস্তি- 
রক্ষা না করা পধ্যস্ত এবং সুয়েজ সম্পর্কে সস্তাষ্টিজনক ব্যবস্থা না হওয়া পথ্যস্ত 
তাদের পক্ষে যৃদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব নয় | মহাসচিবকর্তৃক আটচল্লিশ 
ঘণ্টার মধ্যে রাষ্্ীসংঘের জরুরী বাহিনী (0185) গঠনের এক ক্যানাভীয় 
প্রস্তাব নতেম্বরের তিন তারিখে গৃহীত হয় । সাত ঘণ্টার মধ্যেই মহা- 
সচিব উপরিউক্ত বাহিনী সম্পর্কে একটি মোটামুটি পরিকল্পনা পেশ করেন । 
5-ই নভেম্বর সাধারণ সভায় সংবাদ আসে যে রাষ্রসংঘবাহিনীর পরিস্থিতি 
নিয়নত্রণভার গ্রহণ সাপেক্ষে বুটেন ও ফ্রান্স 6-?7 নভেম্বরের মধ্যরাত্রি 
থেকে যদ্ধবিরতি ও সৈন্য অপসারণে রাজী আছে । জরুরী বাহিনীর 
গঠন সম্পর্কে বিস্তারিত পরিকল্পন। .সাধারণ সভা ?-ই নভেম্বর অনুমোদন 
করে এবং আটদিন পরে উক্ত বাহিনীর প্রথম দল মিশরে পৌন্ছয় | 

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি এই বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা পাঁচ হাজারে দীড়ায় । 
দশটি দেশ থেকে-ার কোনটিই বৃহত্শক্তি ছিল না অথবা স্য়েজ প্রশে 

পক্ষাবম্বন করেনি-জরুরী বাহিনীতে সেন্য নেওয়া হয়। ইঙ্গ-ফরাসী 
সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য সাধারণ সভার ভিতরে এবং বাইরে প্রচুর চাপ স্যষ্ট 
হওয়ায় বৃটেন ও ফ্রান্স সৈন্য প্রত্যাহারে স্বীকৃত হয় এবং 22শে. 
ডিসেম্বরের মধ্যে তাদের সমস্ত সৈন্য মিশর ত্যাগ করে । সিনাই থেকে 

ইজরায়েলী সৈন্য প্রত্যাহারের স্বীকৃতি আদায় করতে অবশ্য আরও বেশী 
সময় লেগেছিল এবং রাষ্রসংঘের জরুরী বাহিনীকর্তৃক গাজার যুদ্ধ- 
বিরতি সীমারেখার টহলের শতে এবং আকাবা উপসাগরে অবাধ নৌ- 
চলাচল বিঘয়ে আমেরিকার অস্পষ্ট প্রতিশ্রতির ওপর নির্ভর করে 1957 

খীষ্টাব্দে পয়ল৷ মার্চ ইজরায়েল সমস্ত সৈন্য সরিয়ে ফেলার কথা ঘোষণা 
করে । এদিকে মিশরের অনুরোধে রাষ্্রসংঘ-নিয়োজিত কিছু কর্মী এপ্রিল 
মাসের মধ্যে স্ুয়েজ খালের নাব্যতা পুনরুদ্ধারের বন্দোবস্ত করেন । 

মিশরের গণ্ডগোলের গোড়ার দিকেই হাঙ্গেরীতে উত্থান হলে 
সোভিয়েৎ সৈন্যবাহিনী তা দমন করে। চার্টিারের ঘষ্ঠ অধ্যায় বলে 
পশ্চিমী শক্তিগুলি 28শে অক্টোবর হাঙ্ষেরীতে সোভিয়েৎ হস্তক্ষেপের 
প্রশ নিরাপত্তা পরিঘদের কাছে উপস্থাপিত করে | হাঙ্গেরীর প্রধানমন্ত্রী 

মিঃ ন্যাগী হাঙ্গেরী থেকে সোভিয়েৎ সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য নিরাপত্তা 
পরিষদের সাহায্য চেয়ে 2-র৷ নভেম্বর আবেদন করেন । সোভিয়েৎ ও 
হাঙ্গেরীর সামরিক কতৃপক্ষের মধ্যে আলোচনা' চলার খবরে 3-রা নভেম্বর 
সন্ধ্যা সাড়ে ছটার সময় নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনা অমীমাধসিত 
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অবস্থায় স্থগিত রাখা হয় | এ দিনই মধ্যরাত্রে সোভিয়েৎ বাহিনী 
সর্বাত্বক আক্রমণ চালায়, কাদার সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ন্যাগী 
বুদাপেষ্টে যুগোশ্রাভ দূতাবাসে আশ্রয় প্রার্থনা করেন | পরিষদের জকুরী 
অধিবেশনে হাঙ্গেরী থেকে সোভিয়ে সৈন্য প্রত্যাহারের মাকিন প্রস্তাব 
সোভিয়েৎ ভেটোর জন্য অগ্রাহ্য হলে “শাস্তির জন্য এক] প্রস্তাব” বলে 
নিরাপত্তা পরিঘদকর্তৃক আহৃত সাধারণ সভার জরুরী অধিবেশনে 
মোটামুটি একই মাকিন প্রস্তাব 50-8-15 ভোটে গুহীত হয়। রাষ্ট্র 
সংঘের পরিদর্শকদের হাঙ্গেরীতে প্রবেশের অনুমতি দিতে কাদার অস্বীকার 
করেন | সাধারণ সতাও মৌখিক প্রতিবাদের বেশী কিছু করতে চায়নি | 
খুব কড়া কোন প্রস্তাব আশাও করা যায়নি এবং তা" গৃহীত হলেও 
বাস্তবায়িত করা সম্ভব হতো! না । সাধারণ সভার প্রস্তাবে কর্ণপাত 
না করায় সোভিয়েৎ সরকারকে চাটার ভঙ্গ করার জন্য নিন্দা করা হয় | 

মিশরে ও হাঙ্গেরীতে রাষ্রসংঘের কাধ্যকারিতাঁয় আকাশ-পাতাল 
তফাতের জন্য এ সময় অনেকেই অবাক হ'ন। মিশরের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র- 
সংঘের চাপে পড়ে দুটি বৃহত্শক্তি ও ইজরায়েল নিজেদের উদ্দেশ্য সাধিত 
হওয়ার পৃবেই মিশর থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় । জার 
হাঙ্গেরীতে একটি বৃহতৎ্শভ্তির ( রাষ্ট্রসংধঘকে ) অবজ্ঞার মুখে রাষ্রসংঘকে 
অসহায় হয়ে বসে থাকতে হয় । এই দুটি সংকটের মোকাবিলায় রাষ্্র- 
সংখের ভূমিকা থেকে সীমিত কাধ্যকারিতা এবং সদস্যরাধ্রীসমূহকর্তৃক 
রাষ্রীপংখের নির্দেশ মান্য বা অমান্য করার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার কথা 
দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। স্ুয়েজ সম্পকে সাধারণ সভার 
প্রস্তাব সংশ্শিষ্ট রাষ্্রসমূহ তাদের নিজেদের স্বার্থেই মেনে নিয়েছিল । রাষ্টর- 
সত্ঘ না থাকলেও খটনার হেরফের হতোনা বলেই অনেকে মনে করেন । 

সুুয়েজ ও হার্জেরীর প্রশে সাধারণ সভার প্রস্তাবের তাঘা জোরালো হলে'ও 
সেগুলি সর্বতোভাবে জ্ুপারিশমূলক ছিল এবং সংশ্রিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের 
সার্বভৌমত্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সেগুলি করা হয়েছিল | হাঙ্গেরীর ক্ষেত্রে 
সোভিয়েৎ ইউনিয়ন সাধারণ সভী'র প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার পথ বেছে নেওয়ার 

ফলে বোঝা যায় যে কোন বৃহৎশক্তির বিরোধিতার মুখে রাষ্্ীসংঘের কোন 
প্রস্তাব বলবৎ করা সম্ভব নর (রা সংধের উদ্যোক্তাগণও একই অভিমত 
পোষণ করতেন )। 

রাষ্্ীসংঘের জরুরী বাহিনী (0) অজ্ুয়েজ সংকটের 'ফলশ্চতি 

হিসাবে থেকে গিয়েছিল । একে পুলিশবাহিনী বলা যায় না; যুদ্ধরত 
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সৈন্যদের একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন রাখাই ছিল এর কাজ । একদিক 
থেকে দেখতে গেলে এই বাহিনী 'প্যালেষ্টাইনের যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণ 
সংস্থার+ঃ (01009 90615151510) 01991715801017 1 721951706) থেকে 

একধাপ এগিয়েছিল । সংশ্রিষ্ট রাষ্ট্রের অনুমতিসাপেক্ষেই সেই দেশ 
থেকে এ বাহিনী কাজ করতে পারতো । এ জন্যই মিশর ও 
ইজরায়েলের যুদ্ধবিরতি সীমারেখার ইজরায়েলী দিক থেকে এ বাহিনী 
কাজ করেনি । হাল্কা অস্ত্রে সজ্জিত এই বাহিনী আক্রান্ত হলে প্রতীকী 

অর্থে দু-একটা গুলি ছুঁড়ে আত্মরক্ষা করতে হলেও এর বাস্তবমূল্য 
অকিঞ্চিতকর ছিল না| বিভিন্ন রকমের দশটি দেশ থেকে নেওয়া পাঁচ 
হাজার লোকের এই' বাহিনী সাংগঠনিক দিক থেকে এবং কর্ম তৎপরতার 
দিক থেকে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে । স্য়েজ সংকট অবসানের 
প্রাথমিক পধ্যায়েই এর প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায়নি । 1967 

খীষ্টাব্দে মিশর থেকে এর অপসারণের দাবী করা পধ্যস্ত এই বাহিনী 
মিশর ও ইজরায়েলের মধ্যে শান্তি বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল | 

1958 খ্বীষ্টাব্দের জুনমাসে লেবানন সিরিয়ার বিরুদ্ধে লেবাননের 

আভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপের অভিযোগ্গ করায় নিরাপত্তা পরিঘদ সেখানে 
এক «পরিদর্শক মণ্ডলী (0৮99:8101. 07০) প্রেরণ করে । জুলাই 

মাসে লেবানন ও জর্ড়ীন সরকারের অনুরোধে এ দুই দেশে মাকিন এবং 
বৃটিশ সৈন্য পাঠানো হয় । এর বিরুদ্ধে সোভিয়েৎ সরকারের তিজ্ত 
সমালোচনায় অনেকে মনে করেন যে আমেরিকা ও সোভিয়েৎ ইউনিয়নের 
মধ্যে ঘোরতর ঘন্দ আসন্ন । তবে যত তাড়াতাড়ি সিবিয়৷ ও লেবাননের 

মধ্যে উত্তেজনার ত্ষ্টি হয়েছিল, তত তাড়াতাড়িই সেই উত্তেজনার নিরসন 
হয় এবং উক্ত প্রশে সাধারণ সভার জরুরী অধিবেশন চলাকালীনই জড়ান 

থেকে মাকিন সৈন্য অপসারণ শুরু হয়। 9 পরিত্রাতা হিসাবে 
মহাসচিবের ভূমিক] লেবানন পরিস্থিতিতে €( যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রেও 
হয়েছিল )স্পষ্ট হয়ে উঠে । 

এ পধ্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের অশান্ত পরিস্থিতির জন্য মধ্যপ্রাচা নিয়ে রাষ্ট- 
সংঘকে বছলাংশে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল | কিন্ত 1960 খ্বীষ্টাব্দ নাগাদ 
আক্রিকার দিকে মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়ত৷ প্রকট হয়ে উঠে । 
বিভিন্ন উপনিবেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ফলে এ বৎসর সতেরটি দেশ রাষ্ট্র 
সংঘের সদস্য হয় এবং তার মধ্যে ঘোলটি দেশই আূক্রিকার | 1960 
ধ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে নাইজিরিয়ার সদস্যপদ প্রাপ্তির ফলে রাষ্ট্রসংঘের 
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সদস্যসংখ্যা একশত হয়। নৃতন সদস্যরাষ্্রসমূহের বেশীর ভাগই 
ছিল পর্বতন ইউরোপীয় শাসকদের কৃত্রিম স্যষ্টি এবং রাষ্ট্রসংধের 
প্রথম দিকের সদস্যরাধ্রীসমূহের তুলনায় এই সমস্ত রাষ্ট্রের অধিকাংশেরই 
ভাবমৃন্তি ও স্থিতিশীল রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেনি | এই রাষ্ট্র- 
গুলিকে সমস্ত রকমের সাহায্যের জন্য রাষ্্রসংঘের উপর বিশেঘতাবে নির্ভর 
করতে হতো । 

রাষ্ট্রসংঘের উপর কঙ্গোর ( আয়তনে বিশাল ) নির্তরতা ছিল বেশী | 
1960 খীষ্টাব্দের জন মাসে কঙ্গো স্বাধীনতা অন করে অথচ: 
বেলজিয়ামের কর্তৃপক্ষ কঙ্গোবাসীকে স্বাধীনতার জন্য মোটেই প্রস্তত 
করেনি । আত্যন্তরীন গণ্ডগোলে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত কঙ্গোর শাসন- 
ব্যবস্থা সাথে সাথেই ভেঙ্গে পড়ে এবং কঙ্গো রাষ্ট্রের সংহতি বিপন্ন 

হয় | রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোক্তাগণ কোন সদস্যরাষ্ের বিরুদ্ধে বৈদেশিক 
আক্রমণ মোকাবিলা করার ব্যবস্থা চাঠিরে করেছিলেন, কিন্ত 
কোন সদস্যরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন অরাজকতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের কর্তব্য 
সম্বন্ধে কিছুই ভাবেননি । অথচ সদস্যপদ প্রাপ্তির প্রাথমিক শর্ত 
পালনের কথা (অর্থাৎ সংশিষ্ট সদসারাষ্টের স্থিতিশীল সরকার 
থাকতে হবে ) কঙ্গোর পক্ষে প্রযোজ্য ছিল না বললেই হয় । 
নিজের নাগরিকদিগের এবং সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য 'বেলজিয়ামকর্তৃক: 

তাড়াতাড়ি কঙ্গোতে সৈন্য প্রেরণ করাকে বৈদেশিক : আক্রমণের 

পর্য্যায়ভূক্ত করা গেলেও কঙ্গো! সমস্যার জটিলতার মূলে ছিন আভ্যন্তরীণ, 
অরাজকতা । কঙ্গোর রাজনৈতিক পটভূমিক৷ ছিল সাংঘাতিক রকমের 
বিস্ফোরক ; সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত আফ্রিকার অন্যান্য দেশ কর্ঙ্গার জন্য 
তাদের স্বাধীন অস্তিত্বকে বিপন্ন মনে করেছিল : কঙ্গোর গণ্ডগোলের 
স্বযোগে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন ওপনিবেশিকতার বিরোধিতার নামে আফ্রিকায় 
হস্তক্ষেপের সুযোগ পেয়েছিল এবং বেলজিয়াম € মোটামুটিভাবে পাশ্চাত্যের 

অন্যান্য দেশও ) কঙ্গোতে গুরুত্বপূণ অর্থটনতিক ও সামরিক স্বার্থহানি 
( বেলজিয়ামের মালিকানাধীন করঙ্গোর কাতা্গ৷ প্রদেশের বড় বড় তামার 
খনি হাতছাড়া হওয়ার জন্য ) হওয়ার ভয়ে সচকিত হয়ে পড়েছিল । 

কজেো৷ সমস্যার প্রত্যেকটি স্তর সচিবালয়ের কাধ্যকলাপের সাথে এমন 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয় পড়েছিল যে তার বিশদ আলোচন! সপ্তম 
অধ্যায়ে ( সচিবালয় সম্পকিত ) করাই শ্রেয় মনে করা হয়েছে । কঙ্গে! 
সমস্যার ব্যাপকতা, জটিলতা ও অবদমনীয়তা--সমস্ত দিক থেকেই দেখতে 
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গেলে কঙ্গোতে রাষ্ীসংঘের ভূমিকাকে এই সংগঠনের ইতিহাসে এক 
গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে । বের্বাপরি, 1961 
খীষ্টাব্দের সেপ্েম্বরে নাদোলায় (০1) বিমান ধ্বংসের ফলে রাষ্ট্রি- 
সংঘের কাজে নিয়োজিত থাকাকালীন মহাসচিব ড্যাগ্ হ্যামারস্ক শোল্ডের 
মৃত্যুতে কঙ্গোর জন্য রাষ্ট্রসংঘকে অকল্পনীয় আত্মত্যাগ করতে হয়েছিল । 
হ্যামারস্ক শোল্ডের কাধ্যকালের অবশিষ্টাংশের জন্য ব্ন্নদেশের মিঃ যু থাণ্ট্ 
অস্থায়ী মহাসচি হিসাবে নিযুক্ত হওয়ায় আফ্রিকা ও এশিয়া থেকে রাষ্ট্রসংঘে 
নুতন সদস্যদের গুরুত্বের প্রতিফলন হয় । 

অনেকেই মনে করেন যে নিরাপত্তা পরিষদে নিবাচিত আফ্রিকা ও 
এশিয়ার তিনটি দেশের জন্যই 1961 খুষ্টাব্দের ডিসেম্বরে ভারতকর্তৃক 
বলপ্রয়োগে গোয়া দখল প্রশে রাষ্রীসংধের পক্ষে কিছু করা সম্ভব হয়নি। 

তারতের মতে গোয়৷ দখল মোটেই আক্রমণাত্বক কাজ হয়নি বরং 
ওপনিবেশিকতাই পঁটরস্থায়ী আক্রমণ |” অবশ্য পর্তুগীজ উপনিবেশিকতার 
ব্যাক্কারজনক ইতিহাসের কথাও অনস্বীকাধ্য | 

যদি গোয়া প্রশ্বকে রা্রসংঘের বিফল্তার প্রতীক মনে করা হয়, তবে 
বলা 'যেতে পারে যে রাষ্রসংধ কিউবা সমস্যাকে বাস্তবতঃ এডিয়ে গেছে । 

কিউবা প্রশ্শে আমেরিকা ও সোভিয়েৎ ইউনিয়ন ( পারমাণবিক অস্ত্র 
আবিফারের পরে সবপ্রথম ) অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে মুখোমুখি হলে উদ্ধিগ্ন 
মানবতার প্রতিনিধি হিসাবে রাগ্সংধকে নীরব দর্শকের ভূমিকাই পালন 
করতে হয় । অবশ্য কেউ চাইলে রাষ্ীসংঘকে আলোচনা-কেন্ত্র হিসাবে 
€ বাঞ্চিত অথবা অবাঞ্িত ) ব্যবহার করতে পারতো | কিউবাতে 
এসোতিয়ে “ক্ষেপণাস্রের সন্নিবেশের জাজ্জল্যমান প্রমাণ দাখিল করার 
মাকিন সরকার নিরাপত্তা পরিষদকে আদর্শ স্থান হিসাবে মনে করে । 
ক্রুশ্চেত ও কেনেডির মধ্যে মতৈক্য না হওয়া পধ্যস্ত অবশ্য মহাসচিব 
পর্দার অন্তরালে আলোচনার পথ সুগম রাখতে সাহায্য করেন । কিন্তু 
কিউবার বিরুদ্ধে অবরোধের বৈধতার স্বপক্ষে মত মািন সরকার 

রাষ্ীসংখের পরিবর্তে আমেরিকার রাষ্সমূহের সংস্থার (049) কাছেই 
চেয়েছিল এবং পেয়েছিল । তাছাড়াও যু থাণ্টু কিউবা থেকে সোভিয়েৎ 
ক্ষেপণাস্ত্র কেন্্র ভেঙ্গে ফেলার কাজ (রাষ্্রসংঘকর্তৃক ) পরিদর্শনের জন্য 
কাস্ত্রোর কাছ অনুমতি চাইলে কাস্ত্রো তা অগ্রাহ্য করেন | এই 
কুই বৃহতশজ্ির মধ্যে সংঘর্ষ হলে যে বাষ্ীসংধের ফিছু করার থাকে না তাঃ 
বালিনের মত কিউব! সংকটেও প্রকট হয়ে উঠে। 
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কঙ্গো ও কিউব! সংকট যু থাপ্ট মোটামুটি প্রশংসমানতাঁবে উত্তীর্ণ: 

হওয়ায় 1962 খীষ্টাব্দের নভেম্বরে পাঁচ বৎসরের জন্য মহাসচিবের পদে 

তীর নির্বাচন নিবিরোধেই হয়েছিল | কিন্ত 1963 খাঁষ্টাব্দ তুলনামূলক- 
তাবে সম্কটমুক্ত বংসর হলেও ( ভিয়েখনাম সংকটে' অবশ্য রাষ্্রসংঘকে 

নিফর্মণ্য হয়ে থাকতে হয়েছিল ) আন্তর্জাতিক শাস্তিরক্ষার সাংবিধানিক. 

ও আঘিক প্রশ নিয়ে রাষ্্রসংঘের মধ্যে ছন্ব চরম আকার ধারণ. 

করে । 

কঙ্গোতে রাষ্্রসংধের ব্যয় হয় প্রচুর । সেখানে প্রথম ছ'মাসেই 
খরচ হয় ছয় কোটি ঘাট লক্ষ ডলার ( যেখানে রাষ্ট্রসংঘের স্বাভীবিক 
বাঘিক বাজেট মাত্র সাতি কোটি ডলার )। শুরুতে কানাডা, আমেরিকা 
ও সোভিয়েৎ ইউনিয়ন পরিবহন ব্যয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করায় একমত, 
হলেও অবশিষ্ট চারপ্কাটি পঁচাশি লক্ষ ডলারের বোঝা বড় কম ছিল না ॥ 
1961 খ্রীষ্টাব্দে কঙ্গোতে ব্যয় হয় বার কোটি ডলার । পরের বৎসরও, 

প্রায় তাই । সাধারণ সভা উক্ত অথ রাষ্সংঘের সাধারণ বাজেট থেকে না৷ 
নিয়ে (যেমন হয়েছিল জরুরী বাহিনীর ক্ষেত্রে) সদস্যরাষ্রসমূহের 
কাছ থেকে তাদের দেয় বাঘিক চাদার হারে আদায় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করে । একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে রাষ্রসংধের জরুরী বাহিনীর 
ব্যয় নির্বাহের জন্য সাধারণ সভাকর্তৃক ধাষয চাঁদা অনেক সদস্য- 
রাঁছীই (রাজনৈতিক অথবা আইনগত কারণের আশ্রয় নিয়ে ) দেয়নি । 
কঙ্গোতে বাদ্রসংঘের ভূমিকার প্রতি সোভিয়েখ অনীহা বৃদ্ধি পাওয়ার 
সাথে সাথে উক্ত সরকরি শান্তিরক্ষার কাজে সাধারণ সতাঁর কাধ্যকলাপকে 
অবৈধ বনে | ফলে সাধারণ সভাকর্ত্ক চীদা খধাধ্য করার ক্ষমতাও, 
উক্ত সরকারের কাছে অবৈধ বলে পরিগণিত হয় | ফ্রান্সও সোভিয়েত 
যুক্তি সমন করে ধার্যয অর্থ দিতে অস্বীকার করে । 

এই ব্যয় নিবাহ করতে গিয়ে মহাসচিবকে রাষ্ট্রসংধের আন্তর্জাতিক 
শিশ সংস্থার (0702৮) তহবিল থেকে খণসহ প্রায় সমস্ত রকম সম্ভাব্য 
পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল । মাকিন সরকার নানাভাবে উক্ত ব্যয়ের 

পঞ্চাশ শতাংশ বহন না করলে কি হতো বলা মুশকিল । 1961 
খীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে সাধারণ সভা কুড়ি কোটি ডলারের খণপত্র (8০2৭), 

বিক্রয় করার এক পরিকল্পনা অনুমোদন করে | তবে মাফিন সরকার উক্ত 
ৰ্ণপত্রের একটা বড় অংশ ক্রয় না করলে এ ব্যবস্থাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত; 
হতে] | 



50. রাষ্ট্রসংঘ 

_ ব্ান্রসংধের জরুরী বাহিনী (027) ও রাষ্্রসংঘের কঙ্গো! বাহিনীর 
(0870০) ব্যয় নির্বাহের জন্য সভ্যরাষ্ট্রসমূহের কাছ থেকে 'রাষ্্রসংঘের 
খরচ হিসাবে' অধ আদায় করা 1? নম্বর ধারা অনুসারে বৈধ কিনা এই 
প্রশ্পে অথ প্রদানকারী রাষ্ট্রসমূহ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের অভিমত জানতে 
চায় | 1962 খাঁষ্টাব্দের জুলাই মাসে এই ধরনের অর্থ আদায় করার ক্ষমতার 
বৈধতার অনুকলে বিচারালয়ের (9--5 ভোটে ) সিদ্ধান্ত হয়। এই অভিমতকে 
সাধারণ সভা গ্রাহ্য করে এবং চাটারের 19 নম্বর ধারার € অর্থাৎ কোন 
সদস্যরা্রের বাঘিক দেয় চাঁদার ছ্িগুণ পরিমাণ অর্থ অদেয় থাকলে 

সংশ্লিষ্ট সদস্যরাষ্্ট সাধারণ সভায় ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে) 

তাত্পধ্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই অগ্রসর হয় | 
সদস্যরাষ্ট্রসমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠ চার্ারের এই ভাঘাকে যথার্থ বলে 

স্বীকার করলেও তারা আশা করেনি যে নিরাপত্তা পরিঘদের দুই 

স্থায়ী সদস্য ( সোভিয়েৎ ইউনিয়ন ও ফ্রান্স) এই চাপের সামনে মাথা 
'নত করবে । তবে তারা৷ মাকিন সরকারের (কঙ্গোতে রা্রসংঘের ব্যয়ের 
সবচেয়ে বড় অংশ দিয়েছে) বিরক্তি উৎপাদন করতে চায়নি এবং নিরাপত্তা 
'পরিঘদে ভেটো ব্যবস্থার সাথে সাথে আথিক প্রশে সাধারণ সভায় ভেটো 

ব্যবস্থার সুযোগ দিয়ে আন্তজাতিক শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের কাধ্য- 
কারিতা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করতে চায়নি | এ নিয়ে যখন বাকবিতণ্ডা চলতে 
থাকে, তখন অবশ্য কঙ্োর জন্য রাষ্ট্রসূংঘের দেনা বেড়েই চলে । 

1964 খীষ্টারেদের জুনের শেষে (যখন রাষ্্রসংধের কঙ্গোবাহিনীর 
আয়ুফাল শেষ হয় ) কঙ্গোতে সামরিক খাতে ব্যয়" আটব্রিশ কোটি ডলার 
এবং অসামরি'ক সাহায্য খাতে ব্যয় পাঁচ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যায় । এর 
বার কোটি ত্রিশ লক্ষ ডলার সদস্যরাষট্রসমূহের কাছে ( বিশেঘ করে 
+সোভিয়েৎ ইউনিয়ন ও ফ্রান্স ) পাওনা ছিল | চাটারের 1? নম্বর এবং 

19 নম্বর ধারার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যাপ্রসূতি সমস্যা সমাধানের সুযোগ করে 

দেওয়ার জন্য সাধারণ সভার উনবিংশ অধিবেশন স্থগিত রাখা হলেও 
ঈপ্সিত ফল পাওয়া! যায়নি । 1964 খীষ্টাব্দের পয়লা ডিসেম্বর সভার 
অধিবেশন আরম্ভ হলে মাঁকিন প্রতিনিধি সোভিয়েখ ইউনিয়নের ভোটাধিকার 

নাকচ করার দাবী করেন। কোন পক্ষই অবশ্য চরম পধ্যায়ে 
বিরোধের পক্ষপাতী ছিল না | সমাধানের জন্য. সম্ভাব্য সব রকম প্রচেষ্টা 
চালানে। হয়|] তবে লাভ হয়নি কিছু । মি; কোয়াইসন্ জ্যাকী 
(14 3991501. 980105) ধ্বনিভোটে সভাপতি নিরাচিত হলেও সাধারণ 
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সতার কোন সমিতির বৈঠক ( বিভিন্ন সমিতির' অধ্যক্ষ এবং সহ-স্ভাপতির 
পদগুলিতে নিবাঁচন না হওয়ায় ) সম্ভব হয় না । 

যাই হোক্, এ নিয়ে প্রচুর জল ঘোলা হলেও জানুয়ারীর 27 তারিখ 
নাগাদ সাধারণ সতায় বিতর্কের উত্তেজনা অনেকটা থিতিয়ে আসে । 
অধিবেশন স্থগিত রাখার চেষ্টা ঝুর বার করা হয় এবং 16-ই ফেব্রুয়ারী 
আলবেনিয়া উক্ত প্রশে ভোট দাবী করে । সভাপতি অধিবেশন স্থগিত 
রাখার বিরুদ্ধে অতিমত প্রকাশ করেন এবং দুদিন পরে সাধারণ সভা 
সর্বসন্মতভাবে 1964 খীষ্টাব্দের বাজেটের মোটামুটি সমপরিমাণ বাজেট 
অনুমোদন করে. এবং ঘাটতি পূরণের জন্য সদস্যরাট্রসমূহের কাছে 
আবেদন করে । তেত্রিশটি সদস্যরাষ্-সম্বলিত এক সমিতির হাতে 
কঙ্গোতে শান্তি বক্ষাজনিত সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব দিয়ে পয়লা 

সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত অধিবেশন মূলতুবি রাঁখা হয় । 
এই শাস্তিরক্ষা সমিতি (768০০ চ6901736 001000016৩) আঘথিক 

সমস্যা সমাধানের পরশে বিফলতার কথা যথাসময়ে জানালেও সাধারণ 
সভার অধিবেশন আরম্ভ করার € চা্টারের 19 নম্বর ধারার কথা৷ উল্লেখ ন৷ 
করে) এবং স্দস্যরাষ্রসমূহকর্তৃক স্বতঃস্ফ্ত দানের মাধ্যমে ঘাটতি পূরণের 
সুপারিশ করে | ম্লতুবি সাধারণ সভা এই সুপারিশ গ্রহণ করে এবং 
পরের সভা! (বিংশতিতম ) স্বাভাবিকভাকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে 
একুশে সেপ্টেম্বর অধিবেশনে মিলিত হয় । মাকিণ সরকার সোভিয়েৎ 
সরকারের বিরুদ্ধ মতবাদ নীরবে মেনে নেওয়ার জন্যই এট সম্ভব 
হরেছিল। তার অবশ্য কারণও ছিল । একদিকে সাধারণ সভায় 
“তৃতীয় বিশ্বের'' রাষ্ট্রগুলির বদ্ধিত প্রভাব এবং সাধারণ সভাকে অধিকতর 
শক্তিশালী করে আরও বেশী কাজে লাগানোর চেষ্টার ফলে রাষ্রসংঘের 
বৃহৎ্শক্তিগুলির প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হওয়ার ভয় এবং অন্যদিকে চার্চারের 
17 এবং 19 নম্বর ধারা আঁকড়ে থাকলে সাধারণ সভাকর্তৃক কর আদায়ের 
অব্যাহত ক্ষমতার ফলে ধনী রাধ্গুলির ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা । 

তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে শান্তিরক্ষার কাজে রাষ্্রসংধের কাধ্য- 
কারিতা ক্ষণ করার অভিপ্রায় মাকিন ( অথব! বৃটিশ ) সরকারের ছিল । 
একথার জাজ্জবল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায় 1964 খ্ীষ্টাব্দের মার্চ মাসে 
 সমপ্যাবিজড়িত কঙ্গোবাহিনীর অস্তিত্ব তখনও ছিল ) সাইপ্রাসে শান্তি- 
রক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য নিরাপত্তা পরিঘদের ( এতে সোভিয়েৎ সরকারও 
মত দিয়েছিল) প্রস্ততির মাধ্যমে | সাইপ্রাসের জটিল পরিস্থিতি 
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মৌকাঁবিলা করার জন্য বৃটেন রাষ্ট্রসংধের সাহায্য চাইলে 'রাষট্রসংধের সাইপ্রাস, 

পরিদর্শন বাহিনী" (010৮) গঠিত হয় এবং এতেই সব্বপ্রথম নিরাপত্তা। 
পরিঘদের এক স্থায়ী সদস্যের ( বৃটেন) সৈন্য ছিল । প্রথমদিকে এই 
বাহিনীতে বৃটিশ সৈন্যসংখ্য। ছিল 2700; পরে ক্যানাড।, ফিব্ল্যাণ্ড, 
আয়ারল্যা্ড, ডেনমার্ক ও অষ্ট্রেলিয়া একে 'সৈন্যদল এই বাহিনীতে 
যোগদান করলে এর সর্বমোট সংখ্যা ছয় হাজার হয় ( তখন অবশ্য বৃটিশ 
সৈন্য সংখ্যা কমে এক হাজারে দাঁড়িয়েছিল )। স্বতঃস্ফৃতদানের উপরে 
নির্ভর করার ফলে সাইপ্রাস বাহিনী অচলাবস্থা ( কঙোবাহিনী যার শিকার 

হয়েছিল ) এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিন । এই ব্যবস্থা-প্রসৃতি অর্থীভাবের 

অসুবিধার কথা মহাসচিব অবশ্য ঘন ঘনই জানাতেন । তাছাড়া 

নিরাপত্তা পরিঘদ এই বাহিনীর আয়ুফষাল সীমিত রাখতে সচেষ্ট ছিল | 
প্রথমে তিনমাস করে এর মেয়াদ অনুমোদন করা হতো এবং 1965 
খীষ্টাব্দের জন থেকে ছয়মাস করে! এই বাহিনীর সৈন্য সংখ্যাও 

কমিয়ে তিন থেকে চার হাজারের মধ্যে রাখা হয়েছিল । যদিও একটি 
সদস্যরা্ট্রের সীমানার মধ্যে থেকে এবং সেই রার্টের আভ্যন্তরীন বিঘয় 
সম্পর্কে সচেতন থেকে এই বাহিনীকে কাঁজ করতে হয়েছিল, তবুও 
শস্তিরক্ষার ভূমিকায় সাইপ্রনি বাহিনীর কাজের বিরূপ সমালোচনা কেউ 

( এমনকি সোভিয়েৎ সরকারও ) করেনি । ইতিমধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোঁট 
আকারে হলেও রাষ্্রসংঘের জরুরী বাহিনী ( মধ্য প্রাচ্যের জন্য ) রেখে 
দেওয়ার সিদ্ধান্ত সাধারণ সভা গ্রহণ করে এবং এই বাহিনীর ব্যয় নির্বাহের 

জন্য সমৃদ্ধিশালী সদস্যরাষ্্রসমূহের উপর উচ্চ-হারে ধাব্য অর্থ এবং স্বতঃ- 

স্ফর্ভদানের উপর নির্ভর কর! হয়| 
1966 খীষ্টাব্দের শেঘেও শান্তিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থপংগ্রহ 

সম্পর্কে মতৈক্য না হওয়ায় এবং শান্তিরক্ষার ভবিষ্যৎ পছ্থা সম্পর্কে 
সিদ্ধান্ত না হওয়ায় যু থান্টের প্রথম পূ্ণাঙ্গ কার্যকাল অতিক্রান্ত হওয়ায় 
পরের অনিশ্চয়তার জন্য অনেকে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন । যু থান্টুও 
জানান যে শান্তিরক্ষায় এবং উন্নয়ন প্রকরে রা্রসংধের সাহায্য না পেলে 
এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধের নিষ্রন্তি না হলে তার পক্ষে পুনরায় মহাসচিবের 
দায়িত্ব গ্রহণ কর! সম্ভব নয় । যু থান্টের সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বৃহৎ- 
শক্তিগুলি নিজেদের নীতি পরিবস্তনে অনিচ্ছক হলেও যু থান্টের যোগ্যতা 
সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ না! থাকায় মহাসচিরের পদে অন্য কোন 
ব্যক্তির নিয়োগ সম্পর্কে তারা মোটেই আগ্রহান্বিত ছিল না | কিছু 
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কিছু প্রস্তাব (অবশ্য হালকভাবে ) হয়েছিল । তবে যু থান্টু প্রথমে 

একবিংশতিতম সাধারণ সভার অধিবেশনের শেঘ পর্য্যন্ত কাজ করতে স্বীকৃত . 
হান। পরে অবশ্য নিরাপত্তা পরিঘদে সবসন্মতভাবে তাঁর নাম প্রস্তাবিত 
হয় এবং ডিসেম্বরের দুই তারিখে সাধারণ সভায় সর্বসন্মঘততাবে তিনি 
দ্বিতীয় কার্ধ্যকালের জন্য (1971 খীষ্টাব্দের 31শে ডিসেম্বর পধ্যস্ত ). 
মহাসচিব রূপে নির্বাচিত হন । 

রাষ্ট্রসংঘের ইতিহাসে 196? খীষ্টাব্দকে' কিছুতেই গৌরবময় বলা 
যায় না| মে মাসে সাধারণ সভা যখন দক্ষিণ-পশ্চিম আক্রিকার সমস্যায় 
পর্যযদস্ত, তখন মিশরীয় সরকার মিশর থেকে অবিল্ষ্বে জরুরী বাহিণী 
প্রত্যাহার করার জন্য মহাসচিবের নিকট দাবী জানায় | এ দাবী না মেনে 
মহাসচিবের উপায় ছিল না। কিন্ত রাষ্্রপংঘের জরুরী বাহিনী মিশর 
থেকে মম্পর্ণ অপসারিত হওয়ার সাথে সাথে মিশর আকাবা উশসাগর 
অবরোধ করলে ইজরায়েল হঠ।২ মিশর আক্রমণ করে । এর জন্যই হয় 

ছয়দিনের বিধ্বংসী যুদ্ধ । লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পূব পর্যস্ত ইজরায়েল 
যুদ্ধ বিরতির জন্য নিরাপত্তা পরিঘদের আহ্বানে কর্ণপাত করেনি । 

সোভিয়ে ইউনিয়নের অনুরোধে সাধারণ সভার জরুরী অধিবেশন বসে 
(11 নম্বর ধারাবলে, “বক্যের জন্য শ্যন্তিপ্রস্তাবের' বলে নয়) এবং পাঁচ-. 
সপ্তাহ ধরে আলোচনা করেও জেরুজালেমের ইজরায়েল ভক্তি বন্ধ করার 

উদ্দেশ্যে দুটি প্রস্তাব ছাড়া সাধারণ সভার পক্ষে অন্য কোন প্রস্তাব গ্রহণ 
করা সম্ভব হ'য়নি। 

বৃহত্শক্তি সম্পর্কের মধ্যে অচলাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মহাসচিবের পদের 

গুরুহ্ব আবার প্রতিভাত হয় । ঘটনাস্থলে পরিদর্শনকারী সৈন্যের মাধ্যমে 
মধ্যপ্রাচ্যে রাষ্ট্রসংধের উপস্থিতির প্নব্যবস্তার বিষয়ে নিরাপত্তা পরিঘদে 
মতৈক্য হয় | যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব রূপায়ণের জন্য মহাসচিব জেনারেল 
অড্বুলের (0606181 0৫৭ 78811) নেতৃত্বে যুদ্ধবিরতি পরিদর্শন দল 

(ঢ]ব250) প্রেরণ করেন | সাধারণ সভার পরিবর্তে নিরাপত্তা পরিঘদের 
কতৃত্বাধীনে এটা হওয়া উচিত বলে সোভিয়েত সরকার প্রশ্ব তুললে 
পরিঘদের সভাপতি এতে পরিঘদের সংপূর্ণ সমর্থন আছে বলে জানান । 
নভেম্বর মাসেও মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির সম্ভাবনা না দেখা দেওয়ায় আলোচন।- 

প্রসূত নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পরিঘদ মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি 
হিসাবে সুইডেনের কৃটনীতিবিদ্ ডঃ গুনারজারিং এর নিয়োগ অনুমোদন 
করে। ডঃ জারিং-এর দীর্ঘ এবং ধৈর্যশীল প্রচেষ্টা অবশ্য ফলপ্রস্ হয়নি ।, 
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ইজরায়েল ও তার আরব প্রতিবেশীদের মধ্যে যুদ্ধকালীন অবস্থা বিদ্যমান 
থেকেছে এবং উভয়পক্ষ থেকে প্রায়শঃই গোলাগুলি চলেছে । ফলে রাষ্ট্র 
সংঘের পরিদরশশনকারী সৈন্যদের মধ্যে হতাহত হয়েছে প্রচুর এবং পরিদরশশন- 
কারী সৈন্য প্রত্যাহার করার কথা মহাসচিব একাধিকার ভেবেছেন । 
মধ্যপ্রাচ্য প্রশে নিরাপত্তা পরিঘদ একমত হতে পারেনি এবং কখনও কখনও 
মতৈক্য হলেও বৃহতশক্তি ছন্দের জন্য কোন দিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত কর! 
সম্ভব হয়নি । (1973 খীষ্টাব্দে আবারও যুদ্ধ হয় এবং এখনও মধ্যপ্রাচ্য 

সমস্যার কোন সুরাহ৷ হয়নি )। 
জরুরী বাহিনী ভেঙ্গে দেওয়া! সত্বেও রাষ্্রসংধের আঘিক দুর্গতির 

অবসান হয়নি | শান্তিরক্ষার ব্যয়ের জন্য দীর্ঘদিনের ঘাটতি থেকেই 
গিয়েছিল । স্বত:স্ফর্তভাবে দেয় অর্থ আদায় হয়নি । শাস্তিরক্ষাখাতে 
পাঁচ কোটি ডলার খণ থেকেই গিয়েছিল | একথা ঠিক যে এই' খাণের 
সাথে রাষ্্রীসংধের নিয়মিত বাজেটের সম্পর্ক ছিল না । তবে এও ঠিক যে, 
এই অর্থনৈতিক দায়িত্বহীনতার ফলে সদস্যরাট্রসমূহের মধ্যে এক ধরনের 
সংক্রমণ হয়েছিল যার জন্য অনেক সময় নিয়মিত দেয় অর্থ আদায় 
হতো না এবং মহাসচিব জোড়াতালি ব্যবস্থার (যেমন কোন অছিখাত্ 

থেতে খণ নেওয়া ) আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হতেন । 1968 খীষ্টাব্দে 
সোভিয়েখ ইউনিয়ন চেকোশ্নোভাকিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপ করলে 
আস্তর্জীতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে ফাটল দেখা দেয় এবং বৃহৎশক্তিকর্তৃক 
'শাস্তিভঙ্গের মুখে রাষ্ট্রসংঘের অসহায়তা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে 
উঠে । বাস্তবে এট! ছিল হাঙ্গেরীর ঘটনার পুনরাবৃত্তি । এই সামরিক 
হন্তক্ষেপকে নিন্দা করে এবং অবিলম্বে চেকোশ্বোভাকিয়া থেকে 
ঘোভিয়েৎ সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাব সোভিয়ে, ভেটোর 

জন্য নাকচ হরে যায় | চেকোশ্রোভাকীয় সরকার গোড়ার দিকে প্রতিবাদ 
করলেও শেঘে সবুর নরম করে এবং নিরাপত্তা পরিষদের কমসূচী থেকে 
সোভিয়েৎ হস্তক্ষেপ প্রসঙ্গ বাদ দেওয়ার অনুরোধ জানায় । তখন অবশ্য 
রাষ্ট্রসংধের আর কিছুই করার ছিলনা | 

অনুক্পভাবে ভিয়েখনাম প্রশেও রাষ্রসংঘের সংশ্রি্ট অঙ্গগুলিকে 
নিষিক্রয় হয়ে বসে থাকতে হয় | মহাসচিব অবশ্য কয়েকবার ভিয়েৎনাম 
সংকট নিরসনের জন্য উদ্যোগ করেছিলেন এবং খোলাখুলিভাবে 

ভিয়েখনামে বৃহৎ্শক্তিগুলির ভূমিকার সমালোচনা করেছিলেন | বাস্তব- 
বাদিতার স্বার্থে এ কথা বলা যায় যে, ভিয়েৎনাম প্রশে রাষ্সংঘ 



বিবর্তনের পথে 75 

কখনও কিছু করে উঠতে পারেনি । যুদ্ধকবলিত বিশে অকেজো! 
শান্তিসংস্থা হিসাবে রাষ্ট্রসংঘের অস্তিত্ব হতাশার কারণই হয়েছিল । তবে, 
'অনুনত দেশগুলিকে সাহায্যদান ও বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর জোর 
দেওয়া, মহাকাশ সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, সাগরতলের আন্তর্জাতীয়করণ 
প্রভৃতির মাধ্যমে অবশ্য রাষ্ট্রীসংধের কার্ধ)কারিতার নজির পাওয়া যায় | 
তৎসত্বেও সাধারণতাবে একথা বলা যায় যে ফাঁকা আত্মস্তরিতার পরিবর্তে 
সংযত ও সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের পঞ্চবিংশতি বাঘিকী 
উদ্যাপন বুদ্ধিমত্তারই পরিচায়ক হয়েছিল । 



তুর্থ অধ্যায় 
নিরাপত্ত। পরিষদ 

কথা ও কাজের মধ্যে প্রভেদের দিক থেকে দেখতে গেলে নিরাপত্তা 
পরিষদ রাষ্সংঘের অন্যান্য অঙ্গগুলিকে ছাড়িয়ে গেছে । গোড়ার দিকের 
সমস্ত আশা-আকাঙ্া নিরাপত্তা পরিঘদের কাঠামো ও কাধ্যপ্রণালী 
সম্পকিত ব্যবস্থার উপর নির্ভর করেই হয়েছিল। লীগ পরিষদের 
দুর্বলতা থেকে নিরাপত্তা পরিষদ যুক্ত থাকবে এই আশাই করা৷ হয়েছিল 
আইনের প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োর্গ করা হবে । এমনকি আইনও 

যুদ্ধোত্তর বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তার পথে বাধার স্ট্টি করবে না, এই 
আশাই করা হয়েছিল | ডান্বারটন ওকে প্রস্তাব সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের 
মন্তব্যে বলা হয়েছিল যে, “নিরাপত্তা পরিঘদের পূবে অন্য কোন 
আস্তর্জীতিক সংস্থাকে এত ক্ষমতা দেওয়া হয়নি | সানৃ্ফ্রান্সসিস্কো 
সন্মেলনে মাকিণ প্রতিনিধিদলের প্রধান এই বক্তব্যের সমর্থনে বলেছিলেন 
যে, আতস্তর্জীতিক সম্পর্কের ইতিহাসে নিরাপত্তা পরিঘদ অনন্য এবং 

গতান্গতিক জোটের পধ্যায়ে একে ফেলা যায় না এবং লীগ পরিষদের 
সাথেও এর তুলনা] কর! যাঁয় না |? রাষ্্রসংঘের প্রচার দণগডরের আনুষ্ঠানিক 

ভাঘ্যেও বলা হয়েছিল, “বাস্তবে নিরাপত্তা পরিঘদের ক্ষমতা যুদ্ধ ঘোষণা 
করার ক্ষমতা-সম্বলিত সবৌচ্চ পধ্যায়ের সংস্থার ক্ষমতার সমান ।* 
তদানীস্তনকালে অনেকে মনে করেছিলেন যে, নিরাপত্তা পরিঘদের 
ভূমিকা হবে অনেকটা সশস্ব পুলিশের মত, যার কাজ হবে সত্বর 
অকৃস্থলে পেৌছনো এবং ন্যায়-অন্যায়, কৃুটনৈতিক সৌজন্য প্রভৃতি 
প্রয়োজনে অবজ্ঞা করে আইন-শৃঙ্খল। বজায় রাখা । 1945 খুষ্টাব্দের 
অক্টোবরে ফরেন আযফেয়ার্সে (01615) 49118) এক প্রবন্ধের মাধ্যমে 

একজন লেখক যখন আশ' প্রকাশ করেছিলেন যে, “সভ্যরাষ্ট্সমূহকর্তু ক 

দেয় সৈন্যবাহিনী, সাহায্য এবং জ্গুবিধাদির বিষয়ে বিশেষ চুক্তি করায় 
নিরাপত্তা পরিঘদ তৎপর হবে”, তখন এই মন্তব্যে অনেকেরই ধারণার 

প্রতিফলন হয়েছিল | আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সম্পর্কে পরিষদের ভূমিকার 
প্রশেও উক্ত লেখক জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, পরিঘদের আলোচনা- 
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বিবরণী সংবাদ প্রতিষ্ঠানসমহের কাছ থেকে গোপন রাখা হলেও 
আলোচনার ফল জানানো হবে এবং সাধারণসভার নিকট পরিঘদের 
প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে | 

মাঝখানে অত্যন্ত কম সময় অতিবাহিত হলেও কি ধরণের আশা- 
আকাঙ্া ও ধ্যান-ধারণাঁর উপর ভিত্তি করে এ ধরণের চিস্তাধারা গঠিত 
হয়েছিল তা এখন নির্ধারণ করা শক্ত | একথা বরং সহজে অনুমেয় যে 
চাটারপ্রণেতাগণের আশ! পূর্ণ করা নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষে সম্ভব 
ছিলনা | সামরিক উপদেষ্টা-মগ্ুলীর (যার অধীনে সশস্ত্রবাহিনী থাকার 
কথ! ) সহায়তায় যুদ্ধোত্তর বিশ্বে নিরাপত্তা পরিঘদ শাস্তিরক্ষার দায়িত্ব- 
পালনে সক্ষম হবে, এ আশা বাস্তববাদী নেতৃবৃন্দ 1945 খৃষ্টাব্দে প্রকৃতই 
করেছিলেন কিনা জোর করে বলা মুশকিল । তবে প্রকৃত সত্য যদি 
উদ্ধাটিত হ্ততা, তবে নিঃসন্দেহে দেখা যেত যে, মিত্রশক্তিবর্গের নেতৃবৃন্দ 

প্রকাশ্যে এই গগনচুম্বী পরিকল্পনা (018 46518) সমর্থন করলেও 
তাঁদের সকলেই বিশ্বাস করেননি যে এই পরিকল্পনার বাস্তাবায়ন সম্ভব 
হবে। এদের কয়েকজন দিবাস্বপর দেখলেও বেশীর ভাঁগই এই পরিকল্পন। 
সমথন করেছিলেন কারণ তারা ভেবেছিলেন যে বিশ্বরাজনীতির ধারার 

সাথে এর সঙ্গতি ছিল । অর্থাৎ এই ব্যবস্থা অথবা অনুরূপ কোন 
ব্যবস্থাই যুদ্ধোত্তর বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ভিত্তি হিসাবে 
কাজ করতে পারবে ॥ 

নিরাপত্তা পরিঘদের কেক্ত্রমূলে ছিল বৃহৎ্শক্তি এক্যের আশা । তখন 
মনে করা হয়েছিল যে, অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যে, বিশেষ করে প্রাক্তন শব্র- 
রাষ্্রসমৃহকর্তৃক শুরু করা যুদ্ধ বন্ধ করাই নিরাপত্তা পরিঘদের কাজ 
হবে । পরিঘদে একসাথে কাজের মাধ্যমে বৃহৎ্শক্তিবর্গের মধ্যে সম্পর্কের 
উন্নতি সাধন হবে বলেই আশা করা হয়েছিল । তখন মনে হয়নি যে, 
নিজেদের ঝগড়া মিটাতেও বৃহৎশভিবর্গকে ব্যস্ত হতে হবে । শাস্তি- 
রক্ষকগণ শাস্তিতঙ্গের কারণ হবে, এ প্রশ্ন তখন ছিল অবান্তর । বৃহৎ 
শক্তিবর্গ হয় নিজেদের মধ্যে বিবাদ থেকে বিরত থাকবে, নয় তাদের 

বিবাদের ফলে রাষ্ট্রসংঘ ভেঙ্গে যাবে । বৃহতৎ্শক্তিবর্গক্তৃ ক রাষ্ট্রসংঘ স্বষ্ট 
হওয়ার ফলে ইপ্সিত পণ্তথ এদের পরিচালিত করা ( বিশেষ করে গোড়ার 
দিকেই ) রাষ্ট্রসংঘের পক্ষে সম্ভব ছিলনা | 

রাষ্ট্রসংঘে বৃহৎশক্তিবর্গের এই ভূমিকার সাথহে জড়িত “তথাকথিত 
ভেটো? দেওয়ার ক্ষমতা । “তথাকথিত' বল্! হচ্ছে এজন্য যে, ভেটোর 



৮. রাষ্ট্রসংঘ 

মাধ্যমে বৃহত্শক্তিগুলিকে কোন বিশেঘ সুবিধা দেওয়া হয়নি ( জাতিপুণ্রের 

আমলেও তাই হয়েছিল )। এর ফলে বৃহৎশক্তিবর্গের সার্বভৌম অধিকার 
অর্থাৎ স্বকীয় সম্মতি ব্যতিরেকে কোন আন্তর্জীতিক দায় গ্রহণ না করার 
অধিকার (প্রাকৃ-রাষ্্রসংধঘ যুগে যে অধিকার সার্বভৌমত্বের মাপকাটি 
ছিল) রক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল । সবসন্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রণীলী 
বর্জন করে রাষ্ট্রসংধ যুগাস্তকারী পরিবর্তন এনেছিল ; কিন্তু সমস্ত রাষ্ট্রকে 
(বিতিন্ন আকারের ও বিভিন্ন ধরণের দায়িত্ব সম্বলিত ) সংখ্যাগরিষ্ঠের 
( বিচিত্র দৃষ্টিতঙ্গি সম্পন্ন ) সিদ্ধান্তের শিকার করাও কোনক্রমেই বাস্তব- 
বাদীতার পরিচায়ক হতো না । এ ব্যবস্থা না করলে মাফিণ যুজরাষ 
ও সোভিয়েৎ ইউনিয়ন যে রা্রসংধের' বাইরে থেকে যেতো .শুধু তা-ই 

নয়, রাষ্ট্রসংঘের ভিতরে যে নেতৃত্ব এই দুটি দেশ দিতে পারে তার পথও 

বন্ধ হয়ে যেভো | একদিকে সর্বসন্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথ বর্জনের 
জন্য এবং অন্যদিকে নিরাপত্তা পরিঘদের উপর বিশেষ ধরণের দায়িত্ব 
আরোপ করার ফলে এবং পরিষদের মধ্যে পাঁচটি স্থায়ী সদস্যরাষ্ত্রের 
বিশেষ ভূমিকার কারণে ভেটোর মত বিশেষ ক্ষমতা ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা | 
পরিঘদের স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রগুলির (বিশেষ করে মাফিণ যুক্তরাষ্্ী ও 
সোতিয়েৎ ইউনিয়ন ) এবং রাষ্রসংধের অন্যান্য সদস্যরাষ্্রসমূছের মধ্যে 
অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিগত বিভেদের দিক থেকে দেখতে গেলে 
একথা! বলা যেতে পারে যে চার্টারকর্তৃক অপিত সীমিত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা 
পেয়ে এই বৃহৎ্শক্তিগুলির পক্ষে সন্তষ্ট থাকা উল্লেখের অবকাশ রাখে । 

এক দিক থেকে দেখতে গেলে (যেমন সোভিয়েৎ সরকারকর্তৃক 
ব্যবহৃত ভেটের অভিজ্ঞতা থেকে ) মনে হতে পাঁরে যে আন্তর্জাতিক 
পদক্ষেপের পথ বন্ধ করার জন্যই ভেটোর প্রচলন হয়েছিল । কিন্তু 
অন্যদিকে থেকে (ডাম্বারটন ওক্স ও সানক্রান্সসিস্কো সন্মেলনের 
সময়ে বিরাজমান ধারণা অনুসারে ) দেখতে গেলে ভেটোর তাৎপর্য হচ্ছে 

এই যে, বৃহতৎ্শজিবর্গকতৃক সমথিত সিদ্ধান্তসমৃহই কেবল গ্রহণ করা 
রাষ্ীসংঘের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হবে | যেমন ডাঃ ফিলিপ যেসাপ্ বলেছেন যে, 
(রাজনৈতিক বিষয়ে ) যতটা চিবোতে পারবেন৷ ততটা কামড়ীনো থেকে 
রাষ্ট্রসংঘকে বিরত রাখার জন্যেই ভেটোর উদ্ভাবন 1: 

চার্টার প্রণয়নে শুধু যুক্তিযুক্ততা স্বান পেলে অবশ্য বলা যায় যে 
কেবলমাত্র বৃহৎপঞ্চশক্তিই নিরাপত্তা পরিষদ গঠন ধরতে পারতো । যেহেতু 
তাদের ছাড়া রাষ্রপংঘের পক্ষে কোন গুরুতর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করা তো! 
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দূরের কথা, গ্রহণ করাও সম্ভব নয়, রাষ্্রসংঘের কাধ্যনিবাহক অঙ্গে সদস্য- 
পদ এই পঞ্চশক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত ছিল । এতে আন্তর্জাতিক 
শান্তিরক্ষার দায়িত্বসম্লিত রাষ্্রগুলির সংখ্যা যথাযোগ্য হতো, তাদের কাজে 
ভ্রুততা সম্ভব হতো! এরং তাঁদের ক্ষমতা এবং দায়িত্বের মধ্যে সমনৃয় 

সাধিত হতো । তাহলে শুধু এই পঞ্চশক্তিকে নিয়েই নিরাপত্তা পরিঘদ 
গঠিত হয়নি কেন ? | 

সংক্ষিপ্ত উত্তর হিসাবে বলা যেতে পারে যে জাতিপুণ্ধের নজির 

বাধার স্থ্টি করেছিল । 1918 খৃষ্টাব্দে জেনারেল স্মাটুস্ “দি লীগ অব 
নেশনস্ £ এ প্র্যাকৃটিকাল সাজেশান' নামক পুস্তকে গণতন্ব ও বিভিন্ন 

এলাকার প্রতিনিধিত্বের খাতিরে লীগ পরিষদে বৃহৎপঞ্চশক্তি ছাড়াও কিছু 
রাষ্ট্রকে অস্থায়ী সদস্য হিসাবে নেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন | এ প্রস্তাবের 
বিরুদ্ধে কোন যুক্তিই গ্রাহ্য হয়নি । শুধু আঞ্চলিক বা. গোষ্ঠীগত কারণে 
কিছু রাষ্ট্রকে লীগ পরিঘদের সদস্য কর! বান্তবতঃ লীগ পরিষদ সম্পকিত 
কেন্দ্রীয় ধারণার পরিপন্থী ছিল | শুধু তাই নয়, এই ব্যবস্থার ফলে কিছু 
দুর্বল রাষ্ট্র ( শাস্তিরক্ষার্থে তর্ক করা এবং ভোট দেওয়া ছাড়া অন্য কিছুর 
সামথ্য যাদের ছিল না) লীগ পরিঘদের সদস্য হতে পারতো | তবে 
এসমস্ত যুক্তি কোন কাজেই আসে নি। এছাড়াও বলা যেতে পারে যে 
কোন অস্থায়ী সদস্যের মাধ্যমে কোন বিশেষ এলাকার অথবা কোন 
বিশেষ রাষ্ট্রগোর্ীর প্রতিনিধিত্বের ধারণাও কোনক্রমেই সংশয়াতীত ছিল 
না । (বাস্তবে, কোনরাষ্ট্রের প্রতিনিধির পক্ষে নিজের রা ছাড়া অন্য 

কোন রাষ্ট্রের হয়ে কথা বলার ক্ষমতা সীমিত। তার উক্তির মাধ্যমে 
অথবা ভোটদানের মাধ্যমে তাঁর প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের মতের প্রতিফলন 
হতে পারে । তবে যদ্দি তা না হয় তবে অবশ্য কিছুই করণীয় থাকে 
না)। 

জাতিপুঞ্রের বাস্তব অভিজ্ঞতায় উপরিউক্ত সমস্ত তত্বগত আপত্তি সঠিক 
বলে প্রমাণিত হলেও ফল হয়েছিল বিপরীত । ক্ষুদ্ররাট্রসমূহ লীগ পরিষদে 
তাদের শক্তিবৃদ্ধি করার জন্য সচেষ্ট ছিল | প্রকৃতপক্ষে দূর্বল রাষ্ট্রগুলির 

স্বার্থে বৃহৎশক্তিবর্গকে নিয়ন্ত্রিত করার অস্ত্র হিসাবে জাতিপুঞ্জকে ব্যবহার 

করাই এর মূল উদ্দেশ্য ছিল । ফলে লীগ পরিষদে অস্থায়ী সদস্যদের 

সংখ্যা চার থেকে বেড়ে ছয় হয় 1922 খৃষ্টাব্দে, নয় হয় 1926 খৃষ্টাব্দে, 

দশ হয় 1933 খৃষ্টাব্দে এবং এগারো হয় 1936 খৃষ্টাব্দে । প্রকৃত 
রি 

অর্থে প্রতিনিধিঘত্বর দিক থেকে দেখতে গেলে এ ব্যবস্থা 'কোনক্রমেই 
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নিরখত ছিল না। তবে জাতিপুঞ্জের রাজনীতির ধারা অনুসারে বিভিন্ন 
আঞ্চলিক অথবা গোষ্ঠটীগত স্ুযোগ-স্ুবিধার ধারণা অগ্রাধিকার লাভ 
করেছিল | নিজেদের প্রকৃত অথব৷ কল্পিত স্বাথধের প্রতিনিধিত্ব হবে মনে 
করে বিভিন্ন অঞ্চল বা গোণ্ঠী পরিধদে সদপ্যপদের জন্য তাদের প্রাথাীঁকে' 
'যথাশক্তি- সমর্ধন করতো | ৃ 

ডাম্বারটন ওক্সের প্রস্তাবের সময় কয়েকটি রাষ্লের হাতে যে পরিমাণ 
অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল, তা জাতিপুঞ্জের 

আমলে অকল্পনীয় ছিল । অথচ মানব চরিত্রের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার ফলে 
নিরাপত্তা পরিঘদের গঠন সম্পকিত আলোচনার সময় জাতিপুগ্তের 
নজিরের স্বপক্ষে জোরালো অভিমত গড়ে উঠে । ডাম্বারটন ওক্স প্রস্তাবের 

সময় তত্বগতভাবেই ধরে নেওয়৷ হয়েছিল যে নিরাপত্তা পরিঘদে ক্ষাদ্রশক্তি 

সমহেরও প্রতিনিধিত্ব থাকবে এবং সানক্রান্সিস্কো সম্মেলনে অস্থায়ী 
সদস্যসংখ্য। ছয়ের (সাময়িকভাবে স্থিরীকৃত) বেশী করার জন্য চাপ 

ত্যষ্টি করা হয়েছিল (যদিও ফলপ্রস্ হয়নি )1। এবং চাটার প্রণয়নের 

চড়ীস্ত পর্যায়ে (যা জাতিপুঞ্জের ক্ষেত্রে কখনই হয়নি ) বলা হয়েছে 
যে, পরিষঘদে অস্থায়ী সদস্যরাষ্রসমূহের নির্বাচন প্রাক্কালে ( প্রথমতঃ ) 
আন্তর্জীতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাসহ রাষ্্রসংধের অন্যান্য উদ্দোশ্য- 
সমূহের প্রতি সংশ্রিষ্ট সদস্যরাষ্রসমূহের অবদানের প্রতি বিশেষ লক্ষ 

রাখতে হবে (23 নম্বর ধারা )। এটা হয়েছিল ক্যানাডার পীড়াপীড়িতে 
এবং এই উপধারা ঠিকমত প্রয়োগ করা হলে ক্ষমতা ও দায়িত্বের 
মধ্যে যথাযথ অমনৃয় সম্ভব হতো | বাস্তবতঃ অস্থায়ী সদস্যরা্ীৰমূহের 
নির্বাচনে এই উপধারার বিষয়বস্তকে অবজ্ঞা করা হয়েছে | অস্থায়ী 

সস্যরাষ্ট্রের নির্বাচনের সময় সাধারণ সভা বরং € লীগ সভার মতই ) 

অন্যান্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতার কথা না ভেবে শুধু আঞ্চলিক বা 
গোঁঞ্ঠীগত বিট্বচন! ছারা প্রভাবিত হয়েছে এবং “বিশেষ লক্ষ্য' রেখেছে 

“পৃথিবীর ন্যাধ্য ভৌগোলিক বিভাগ' সম্পকিত চার্টারের বিধানের প্রতি । 
বিশ্ুদ্ধতাবাদীদের কাছে নিন্দার হলেও এটা শুধু সাংবিধানিক 

দুর্বলতার ব্যাপার নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতিপ্রকৃতির প্রশ্বও 
আঞ্চলিক ও গোষ্টীগত কারভ্ুণ বিভিন্ন রাষ্রের অস্থায়ী সদস্য হিসাবে 

নির্বাচ্টনর বাস্তব মূল্য অস্বীকার করার উপায় নেই । 1919 খৃষ্টাব্দ 
থেকে চত্ল এলেও এবং এর মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চল, বিভিন্ন জাতির গৌরব 
ব এ্রতিহ্যের প্রতিনিধিত্বের প্রশ নিহিত থাকলেও এর বাস্তব মূল্য 
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অস্বীকার করা যায় না । নিরাপত্তা পরিঘদকে যখন বিশ্বজনমতের কেন্দ্র- 
বিন্দু হিসাবে কাঁজ করতে হয় তখন অন্ততঃ বিতর্কের: দিক" থেকে 
দেখতে গেলে (যৌথ সামরিক ব্যবস্থার দিক থেকে না হলেও.) আঞ্চলিক 
বা গোগ্ভীগত ভিত্তিতে অস্থায়ী সদস্য গ্রহণের পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার 
করতেই' হয় | সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার কফল 
সম্পর্কে অতিরঞ্জন কর! ঠিক হবে না ; এই ব্যবস্থায় ক্ষাদ্রশক্তির সদস্যপদ 

লাভের ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিঘদ মাঝারি শজিগুলির 
সহযোগিতা লাভে হয়তো বঞ্চিত হয়েছেঃ: তবে পরিঘদের কাজে 

প্রতিবন্ধকতা স্যষ্ট করার জন্য অথবা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে 
সম্পকের অবনতি হওয়ার জন্য এই সমস্ত অস্থায়ী সদস্যরার্ীসমৃহকে 
যথার্ভাবে দায়ী করা যায় না। নিরাপত্তা পরিষদের প্রকৃত দোঘ 
ক্রটির উৎস আবিফার করতে চাইলে সন্ধান অন্যত্র চালানোই 
বাঙ্ছনীয় | 

বলবত্মূলক ব্যবস্থাকে (99706101059 019056) 57 নং ধারা ). সনদের 

সবাধিক ক্রটযুক্ত অংশ-সমূহের একটি বলে অভিহিত করার ব্যাপারে 
বিভিন্ন রাষ্ট্রনা়কগণ এবং জাতিপুঞ্জ সম্পর্কে আগ্রহী ব্যক্তিগণ (দুই 
বিশৃযুদ্ধের মধ্যবতী কালে ) মোটামুটি একমত ছিলেন । কোন রাষ্ট্র 
সনদের বিধাঁনাদি লজ্ঘন করে যুদ্ধলিপ্ত হলে জাতিপুঞ্জের সভ্যরা্রসমূহ 
সনদের ঘোল নম্বর ধারা অনুসারে তত্বগতভাবেই উক্ত রাষ্ট্রের সাথে 
সমস্ত বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পক ছিন্ন করতে বাধ্য ছিল । 

কিন্ত সনদের 10 নম্বর ধারার ভাঘ্য হিসাবে 19253 খৃষ্টাব্দে লীগ সভা” 

কর্তৃক গৃহীত এক প্রস্তাবের ফলে ঘোল নম্বর ধারার কাধ্যকারিতা 
সবাংশে ক্ষুণ্ণ হয়| এবং সনদ ব্যবস্থা রক্ষার্থে জাতিপুপ্তকর্তৃক 
অবলম্বিত সামরিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য জাতিপুঞ্জ বাহিনীর গঠনকল্পে 
বিভিন্ন সদস্যকর্তৃক দেয় প্রয়োজনীয় স্থলবাহিনী, বিমানবাহিনী সম্পকে 
সুপারিশ করার মাঁমূলী ক্ষমতাই শুধু লীগ পরিষদের উপর ন্যস্ত হয় | 
দদিক থেকে এ ব্যবস্থা ক্টিযুক্ত ছিল । সামরিক সাহায্যের জন্য জাতি- 
পুর্ের আহ্বানে সাড়। দেওয়া বা না দেওয়া সদস্যরাষ্সমূহের ইচ্ছার 
উপর নির্ভরশীল ছিল এবং পূর্বেই জাতিপুঞ্জ বাহিনীর সংগঠনের উদ্দেশ্যে 
বিতিন্ন সভ্যরাষ্ট্কর্তৃক দেওয়া সেনাবাহিনীর মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য 
(কোন ব্যবস্থা এতে করা হয়নি | 

চাগিরের সপ্তম অধ্যায়কে উপরিউক্ত ক্রটি থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা 
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করা হয়েছে । 42 নন্বক্প ধারায় নিরাপত্তা পরিঘদকে “আন্তর্জাতিক 
শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা অথবা পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনে বিমানবাহিনী, 

নৌবাহিনী ও স্থলবাহিনী দ্বারা পদক্ষেপ! গ্রহণ করার ক্ষমতা দেওয়া 
হয়েছে এবং 43 নম্বর ধার। অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদ উক্ত উদ্দেশ্যে 
রাষ্্রসংঘের অন্যান্য সদস্যরাষ্্রকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য আহ্বান 
করতে পারে । এ ধরনের যৌথ সামরিক পদক্ষেপের প্রস্ততি যাতে আগে 
থেকেই সম্ভব হয়, সে ব্যবস্থা (43 নম্বর থেকে 47 নম্বর ধারার 

বিধানাদির বলে) সামরিক উপদেষ্টামগ্ডলীর মাধ্যমে করা হয়েছে । 
পরিষদের স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রসমহের সামরিক প্রধানদের নিয়ে (অথবা 

তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে) এই উপদেষ্টামগ্ুলী গঠিত হবে । “সামরিক 
প্রয়োজন' সম্পকিত বিঘয়ে পরিঘদকে অবহিত করা এই উপদেষ্টা মণ্ডলীর 
কতব্য এবং নিরাপত্তা পরিষদকর্তৃক সামরিক শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে 
এই উপদেষ্টামগ্ুলীই যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে । পরিষদের 
কর্তৃত্বাধীনে কি ধরণের সৈন্যবাহি'নী দেওয়া যায় এবং পরিঘদকে কি কি 
সুবিধা ও সাহায্য দেওয়া! যায় সে সম্পর্কে চুক্তি সম্পাদনের জন্য সদস্য 
রাষ্্রীসমূহ “যথাসম্ভব শীঘ* নিরাপত্তা পরিষদের সাথে আলোচনা আরন্ত 
করবে । যৌথ আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষামূলক ব্যবস্থার প্রয়োজনে সদস্য- 
রাষ্ীসমূহ তাদের জাতীয় বিমান বাহিনীর বিভিন্ন দলকে যাতে অচিরেই 
কাজে লাঁগানে। যায় সে ব্যবস্থা করবে | এবং সামরিক উপদেষ্টামগলীর 
সহযোগিতায় এসব হবে । সনদের এই সমস্ত ক্রট-বিচ্যুতি থেকে 
চারিরকে মুক্ত রাখা হলেও এর সবকিছুই সামরিক উপদেষ্টামগ্ুলীর বাস্তব 
কাধ্যকারিতা ও যথাযথ সামরিক চুক্তির উপর নির্ভরশীল | 

অচিরেই জামরিক উপদেষ্টামণ্ডলী গঠন করা হয়েছিল । 1946 
খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর 4 তারিখে লণ্ডনে এর প্রথম বৈঠক হয় এবং 
ফেব্রুয়ারীর 16 তারিখে নিরাপত্তা পরিষদ এই উপদেষ্টামগ্ুলীর প্রথম 
কাজ হিসাবে 43 নম্বর ধারার € অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিঘদের সঙ্গে সভ্য- 
রাষ্্রসমূহের চুক্তি বিষয়ক) সামরিক তাৎপর্য বিশেষণ করার দায়িত্ব 
একে অপণ করে। সোভিয়ে ইউনিয়ন ও পাশ্চাত্যের দেশগুলির 

মধ্যের বিতেদ সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীর মধ্যে গুরুতরতাবে প্রতিফলিত 
হওয়ায় এর সাফল্যের সম্ভাবনা শুরু থেকেই ছিলনা বললেই হয় । 
তবুও বৎসরাধিককাল গোপনে কাজ করার ফলে এই উপদেষ্টামগুলী 
194? খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এক প্রতিবেদন প্রস্তত করতে সক্ষম হয় । 
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প্রতিবেদনের সব বিষয়েই যে মতানৈক্য হয়েছিল তা? বলা যায় না । 

প্রতিবেদনের যে পঁচিশটি ধারা সম্পর্কে মতৈক্য হয়েছিল সেগুলির মধ্যে 
যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও ছিল € যেমন পরিষদের স্থায়ী সদস্যসমূহকত্ ক 
বেশীর ভাগ সৈন্য সরবরাহ করা )। আবার যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ঘোলটি 
বিষয়ে মতৈক্য সম্ভব হয়নি । যেমন, সোভিয়েৎ ইউনিয়ন, বৃটিশ 
যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স কমসংখ্যক সৈন্য সরবরাহের পক্ষপাতী ছিল এবং 
মাকিন মত ছিল বিপরীত : যেমন, সৈন্য সরবরাহের ব্যাপারে সোভিয়েৎ 

ইউনিয়ন সমতার পক্ষপাতী হলেও অন্যান্য জদস্যসমহের ভিন্নমত 
ছিল | এসমস্ত খুঁটিনাটি সম্পর্কে মতানৈক্য খুব বড় কথা নয়। তবে 

এসবের পিছনে যে পারস্পরিক সন্দেহ (রাজনৈতিক ) ছিল তাঃ মোটেই, 
অবজ্ঞার বিষয় ছিলনা | শান্তিরক্ষার প্রয়োজনে এক বাস্তব সামরিক 

পরিক্পন প্রস্তুত করার ব্যাপারে নিরাপত৷ পরিঘদ সামরিক উপদেষ্টা- 
মণ্ডলীকে সাধারণ নীতি সম্পকে যথাযথভাবে নির্দেশ দানে অসমর্থ 
হওয়ার ফলে উদ্ভূত অচলাবস্থা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। 
1948 খুষ্টাব্দের 2রা জুলাই সামরিক উপদেষ্টামওলী আর কিছু করা 
সম্ভব নয় বলে খোলাখুলি ভাবে জানিয়ে দেয় এবং সেই সময় থেকে এই 
উপদেষ্টামগুলী নামেমাত্রই টিকে আছে। 

নিরাপত্তা পরিষদের এই অসাফল্যের ফলে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থাপনার 
এক গুরুত্বপূণণ অংশ অকেজে হয়ে পড়ে । তবুও চাটারের সপ্তম অধ্যায়ে 
বণণিত শাস্তিভঙ্গের হুমকি, শীন্তিভঙ্গ অথবা আগ্রাসী কাধ্যকলাপের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থাপনার পরশে এই অচলাবস্থা শুরু হওয়ার দৃই বংসরের মধ্যে কোরিয়ায় 
যৌথ সামরিক ব্যবস্থাবলম্বনে সবপ্রথম রাষ্ীসত্ঘ (জাতিপুঞ্জের জন্মের 
সময় থেকে ) কৃতিত্বের পরিচয় দেয় । যে অনুকল পরিস্থিতির ফলে 
এটা সম্ভব হয়েছিল তা তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে । এও 
দেখা গেছে যে, নিরাপত্তা পরিঘদের কাধ্যবিধিজাত দুর্বলতার ফলে 
পরিঘদে অচলাবস্থার সময় পরিস্থিতি মোকাবিলা করার বিকল্প ব্যবস্থা 
হিসাবে সাধারণ সভাকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে । 1950 খৃষ্টাব্দ 

থেকে 1960 এর দশকের শুরুর দিকের বৎসরগুলি পধ্যস্ত মনে হয়েছিল 

যে চার্টারের সপ্তম অধ্যায়ের অন্তর্গত যে কোন ধারার প্রয়োগের 
প্রশে “শান্তির জন্য প্রক্য* প্রস্তাবে বণিত বিধানের বলে সাধারণ 
সতা নিরাপত্তা পরিঘদের ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে । তবে 
সোভিয়েৎ ও ফরাসী অনৈতিক ভেটো (510270191 ৮৪৫০) প্রয়োগের 
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ফলে উদ্ভূত অচলাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সে সম্ভাবনাও নষ্ট হয়ে যায় 
বললেই হয় | 

সোতিয়ে প্রতিনিধিগণ সবসময়ই যুক্তি দেখিয়েছেন যে, যেহেতু 
43 নম্বর ধারা (অর্থাৎ পরিঘদের সদস্যসমহের মধ্যে আলোচনা- 
ভিত্তিক চুক্তিকরণ ) কখনই বলবৎ হয়নি, সুতরাং 41 নম্বর এবং 42 নম্বর 
ধারাও (€ অধ্ধাৎ পরিঘদকে অপিতি যৌথ সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের 

বাধ্যবাধকতাপূর্ণ ক্ষমতা ) প্রযোজ্য হতে পারে না। কিন্তু ভিন্ন 
ম্তালম্বীগণ বলেছেন যে, কোরিয়ায় রাষ্সংঘকর্তু কগৃহীত পদক্ষেপ চার্টারের 
সপ্তম অধ্যায় অনুসারে বৈধ এবং এ বিঘয়ে তারা বিশেষ করে 39 

নম্বর ধারার প্রতি দৃষ্টি আকধণ করেছেন । অবশ্য একথা ঠিক যে এই 
খারা বলে নিরাপত্তা পরিষদ শুধু “সুপারিশই' করতে পারে ; যৌথ 
ব্যবস্থাবলম্বনে সদস্যরাষ্ীসমূহের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করার 
ক্ষমতা এই ধারাবলে পরিঘদকে দেওয়া হয়নি । একথা অবশ্য ঠিক 
যে এই ধারার ফলে যৌথ সামরিক ব্যবস্থায় সদস্যরাষ্্সমূহকর্তৃক অংশ 
গ্রহণের অনুকূলে জোরালো! নৈতিক চাপ স্ষ্টি হয়েছে । 1966 খৃষ্টাব্দে 
দক্ষিণ রোডেশিয়ার প্রশে উপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে রাষ্্রসংঘে 
যখন চরম উত্তেজনা তখনই নিরাপত্তা পরিঘদ সব্বপ্রথম চাগিরের সপ্তম 
অধ্যায় অনুসারে সোজাস্থুজিভাবেই শান্তি বলবৎমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে 

সক্ষম হয়েছিল । দক্ষিণ রোডেশিয়ার অবৈধ স্বাধীনতা চলতে থাকলে 

শাস্তি বিঘিত হতে পারে বলে বেইরা (39118) বন্দরে পেট্রোলবাহী 
জাহাজ পৌছনো প্রয়োজনে বলপর্বক' নিবারণ করার জন্য এপ্রিল 
মাসে বৃটেন্ক যথোচিত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল | দক্ষিণ রোডেশিয়ার 
উ্মিথি সরকার এসব অবজ্ঞা করায় 1966 খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস 
নিরাপত্তা পরিঘদ (রা্রসংঘের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ) দক্ষিণ রোডেশিরার 
বিরুদ্ধ শাস্তিমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলপ্ন করে। দক্ষিণ 
ধরোডেশিয়৷ পরিস্থিতি শাস্তির ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকী স্বরূপ” প্রতিভাত 
হওয়ায় নিরাপত্তা পরিঘদ 39 নম্বর ও 41 নম্বর ধারার আশ্রয় গ্রহণ 
করে এবং সমস্ত সদস্য (এবং সদস্য নয় এমন) রাষ্ট্রসমৃহকে দক্ষিণ 

(রোভেশিয়ায় প্রস্তুত ব্যাপক সংখ্যক পণ্যসামগ্রী আমদানী না করতে 
এবং এ দেশে পেট্রোল, বিমান, অস্ত্রশস্ত্র রপ্তানী না করতে এবং 

দক্ষিণ রোডেশিয়াকে কোন ধরনের অর্থনৈতিক সাহায্য না দিতে 
নির্দেশ দেয় । 



নিরাপত্ত। পরিষদ | 85 

1968 খৃষ্টাব্দের মে মাসে নিরাপত্তা পরিঘদ সর্বসন্মতিক্রমে গৃহীত 
সিদ্ধান্তর বলে দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাকে ব্যাপক, 
ও বাধ্যতামূলক করে, যাঃ জাতিপুঞ্র বা রাষ্্সংঘের ইতিহাসে আগে 
কখনই হয়নি! তবে পরিতাপের বিষয় এই যে, দক্ষিণ আফ্রিকা ও: 

পর্ত গাল এই নির্দেশ সবতোভাবে অমান্য করার জন্য, দক্ষিণ রোডেশিয়ার' 
প্রতিবেশী রাষ্্সমূহ এ দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সবতোভাকে 
ছিন্ন করায় অসমথ হওয়ার জন্য এবং রোডেশার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্তের অনুকলে ভোটদানকারী বেশ কিছু রষ্র উত্ত 
সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন গোড়া থেকেই এডিয়ে যাঁওরায় ঈপ্সসিত ফললাভ 

হয়নি । এর ফলে স্মিথ সরকার স্বকীয় শক্তি সংহত করার, দক্ষি ৭, 
রোডেশিয়াকে প্রজাতন্ব বলে যোঘণা করার এবং কৃষ্ণকায় সংখ্যাগরিষ্ঠের 
উপরে অধিকতর বিধিনিষেধ আরোপ করার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল । 
এর পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তা পরিঘদ 1970 খৃষ্টাব্দের মাচ মাসে সমস্ত 
রাষ্ট্রকে দক্ষিণ রোডেশিয়ার সাথে সমস্ত সম্পর্ক--ক্টনৈতিক ও অর্থ- 
নৈতিক-ছিন্ন করতে এবং সমস্ত ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থা ছিন্ন করতে 
বলে । আফ্রিকার রাষ্রগুলি অবশ্য আরও বেশী দাবী (এতে সোভিয়েৎ 
ইউনিয়নের সমন তারা পেয়েছিল ) করেছিল । বৃটেন কতক বল- 
প্রয়োগে স্মিথ সরকারের অপসারণ তারা চেয়েছিল । এই দাবীর পিছনে 

সাধারণ সভায় সহজেই সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভে তার সক্ষম হলেও; 
নিরাপত্তা পরিঘদে তাদেয় পীডাপীড়ির ফলে বৃটেন এবং মাকিন যুক্তরাষ্র 
( এই প্রথম ) ভেটো প্রয়োগ করে । 

মধ্যপ্রাচ্যের মত রোডেশিয়া প্রশেও চাটার প্রণেতাগণের প্রত্যাশা ও 

নিরাপত্তা পরিষদের কাজের মধ্যে পার্থক্য প্রকট হয়ে উঠে। রাষ্্রসংষের 
জন্মের প্রথম দিকেই নিরাপত্তা পরিঘদের এধরণের ব্যর্থতার স্বীকৃতি 
হিসাবে অনেক রাষ্ট্রই বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থার মাধ্যমে ( যেমন ন্যাটো ) 
নিরাপত্তার চেষ্টা করেছে। এ সময় থেকেই বৃহত্শক্তিগুলি এবং বহু ক্ষৃদ্র- 

শক্তি রাষ্ট্রসংঘের প্রতি আস্থাশীল থাকা সত্বেও সমমনোতভাবাপন রাষ্ট্রের সঙ্গে 
সামরিক চুক্তির উপরই নিরাপত্তার জন্য নির্তর করেছে । অর্থাৎ ক্ষমতার: 
ভারসাম্যের (9৪2187)০5 ০ 0০6) পুরোনো নীতিই ভিন্ন প্রকারে রাষ্র- 

সংঘের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে ৷ চাঠার প্রণেতাগণ এটা আগেই বুঝতে 
পেরেছিলেন । এর জন্যই 51 নম্বর ধারার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং উক্ত 
ধারায় ব্যপকাথে বলা হয়েছে যে “বতমান চার্টারের কোন কিছুই একক 
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বা যৌথ আত্মরক্ষার সহজাত অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করবে না।” আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধতা দৃঢ় না হওয়া পধ্যস্ত যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা কাধ্যকরী 
কর! সম্ভব নয় অথবা কোন রাষ্ট্রের গুরুতর স্বার্থ ব্যাহত না৷ করে কেবল 
'ছোটখাটে যুদ্ধ বন্ধ কয়াই রাষ্ট্রসংঘের পক্ষে সম্ভব (যেমন কঙ্গোতে বাষ্টর- 
সংঘের কঙ্গোবাহিনী অথবা মধ্যপ্রাচ্যে জরুরীবাহিনী করেছিল ) ভেবেই 
51 নম্বর ধারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল । 

চাগিরকর্তৃক অপিতি এই কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পালনে নিরাপত্তা পরিঘদের 
দুবলতার অর্থ এই নয় যে পরিষদের আর কিছুই করার নেই। শাস্তি বলবৎ" 
মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব পরিঘদকে দেওয়! হলেও পরিষদের গঠন- 

খৈলীর দিকে লক্ষ্য রেখে চার্চার প্রণেতাগণ এর উপর আরও কার্ধ্যভার 
অর্পণ করেছিলেন | রাষ্্রসংঘের প্রশাসনিক দায়িত্বভার পরিষদের হাতে না 
থাকলেও পরিষদের উদ্যোগ ও সম্মতি ব্যতিরেকে অত্যন্ত গুরুত্বপৃণ দু'টি 
বিষয়ে € মহাসচিবের নিবাচন ও নতন সদস্যরাষ্টর গ্রহণে ) সাধারণ সভা 
কিছুই করতে পারে না| নিরাপত্তা পরিঘদের সাতটি ( এখন নয়টি ) সদস্য- 

রাষ্ট্রক্তৃক (স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রসমূহ সহ) সুপারিশক্রমে মহাসচিব সাধারণ সভার 
সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নিবাচিত হন | এর ফলে বৃহত্শক্তিসমূহের আস্থাভাজন 
ব্যক্তিই মহাসচিবরূপে নিবাচিত হতে পারেন । এছাড়া অবশ্য উপায়ও 
ছিলনা ॥ সাধারণ সভ1 অবশ্য পরিষদের স্থুপারিশ অগ্রাহ্য করতে পারে, তবে 

পরিঘদকে এড়িয়ে সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছামত কোন ব্যক্তিকে মহাসচিবের পদে 

নিবাচিত করতে পারে না। পরিঘদকৃত মনোনয়ন নিয়ে সাধারণ সভায় 
যাতে বিতর না হয় সেজন্য প্রস্ততি কমিশন সচিবের পদে নিবাচনের জন্য 
পরিঘদকর্তৃক শুধু একজন প্রার্থীর নাম প্রেরণের সুপারিশ করেছিল । 
মিঃ লাই, মিঃ হ্যামারস্কশোল্ড এবং মিঃ যু থাণ্টের মনোনয়ন এই সুপারিশের 
ধার৷ অনুসারেই হয়েছিল । একথা অবশ্য ঠিক যে এদের প্রত্যেকের 
নিরাচনের আর্গে দর কঘাকঘিও কম হয়নি | 

আমর আগেই দেখেছি যে রাগ্রসংঘে নৃতন সদস্য গ্রহণের সময় প্রচণ্ড 

মত বিরোধ দেখা দেয়। এক্ষেত্রেও সাধারণ সভার সিদ্ধান্তের আগে 
নিরাপত্তা পরিঘদের সুপারিশ প্রয়োজন হয় (4 নম্বর ধারা )। অর্থাৎ, 
পরিষদের নয়টি সদস্যরাষ্ট্র (স্থায়ী সদস্যসমূ্হ সহ) সুপারিশ করার 
পরে সাধারণ সভায় গৃহীত দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে সদস্যপদ প্রার্থী 
দেশের রাষ্ট্রসংঘতুক্তি হয় | এর জন্য নৃতন সদস্য গ্রহণের সময় ভেটোর 
ছড়াছড়ি হয়ে থাকে । বস্ততঃ সোভিয়েৎ ইউনিয়নের গোড়ার দিকের 
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'তেটোগুলির অর্ধেকই সদস্যপদ দান আটকানোর জন্য প্রয়োগ করা 
হয়েছিণ। সাধারণ সতায় বিতর্ককালে এ নিয়ে প্রচুর অসস্থ্টি প্রকাশ করা. 
হয়েছে এবং ভেটোবলে পরিষদে সুপারিশের পথ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত পুনরায় 

বিবেচনা করার জন্য পরিষদের উপর চাপস্থ্টি করাও হয়েছে | সদস্য- 

পদভুক্তি সম্পর্কে ভেটোপ্রয়োগ বৈধ হলেও এর বিরুদ্ধে বিক্ষোতও প্রদর্শন 
করা হয়েছে | সদস্যপদ প্রদান সম্পর্কে এপধ্যন্ত দূটি মতবাদ গড়ে উঠেছে। 
চাঁ্টারের কোন বিশেষ ধারার উপর নির্ভরশীল না হলেও এর একটি 
মতবাদ হচ্ছে এই যে, বাষ্ীসংঘের সদস্যপদ সাবজনীন হওয়া উচিত কারণ 
রাঈসংঘ হচ্ছে “বিশু সংস্থা” । অধাৎ নদস্যপদদানের বিরুদ্ধে বিশেষ 

কোন কারণ দেখাতে না৷ পারলে সদস্যপদ প্রার্থী সমস্ত দেশকেই রাষ্ট্রসংঘ- 
ভুক্ত করা উচিত । ভিন্নমত অনুসারে রাষ্্রসংঘ হলো এমন একটি সমিতি 
(০10৮) যেখানে সদস্যপদজনিত সুবিধা আদি সদসারাষ্সমৃহের জন্য 
এবং চার্টার আরোপিত দায় স্বীকার করে” এবং বার্ট্রসংঘের বিবেচনায় 
উক্ত দায় পালনে “সক্ষম এবং ইচ্ছক' এমন অন্যান্য সমস্ত “শান্তিপ্রিয় 

রাষ্ট্রের জন্য সংরক্ষিত থাকা উচিত । এই ধারণা অনুসারে সদস্যপদ- 
প্রাপ্তির যোগ্যতাবলী সমিতির নিকট এবং বিশেঘ করে সমিতির পরিচালক 
সদস্যদের নিকট প্রমাণ করার দায়িত্ব সদস্যপদ প্রার্থী রাষ্ট্রের উপরই এসে 
পড়ে । চাটারের ভাঘা অনুসারে অবশ্য পোক্ত মতবাদই সঠিক । তবে 
এই মতবাদের ত্রট এই যে, "শান্তিপ্রিয় ইত্যাদি যৌগ্যতাবলীর পরীক্ষায় 
আদি সদস্যরা্্রসমূহের অনেকেই উত্তীর্ণ হতে পারবে না । বাস্তবতঃ 
আদি সদস্যসমূহ ( বিশেষ করে পরিঘদের স্থায়ী সদস্যসমূৃহ ) নিজেদের 
আবিধামত এবং সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য না রেখেই দুদিকের যুক্তিরই অবতারণা 
করেছে। প্রকৃতপক্ষে বিবেচ্য হচ্ছে সদস্যপদ প্রার্থী রাষ্ট্রের রাষ্্রসংঘ- 
ভুক্তি হলে কোন্ দিক জোরদার হবে । এর থেকে সাধারণভাবে অনুমান 
করা যায় যে সদস্যপদদান সম্পকে পাশ্চাত্যের দেশগুলি সমর্থন করেছে 
এবং সোভিয়েৎ গোষ্ঠী সন্দিহান হয়েছে । কিন্ত সাধারণ সভায় নৃতন সদস্য- 
রাষ্টীনমূহের প্রভাব বাঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে সদস্যপদের সার্বজনীনতার নীতি 
'জোরদার হয়েছে । কোন সদস্যপদ প্রার্থী রাষ্রের আবেদন গ্রাহ্য না 
করার কারণ দেখানোর দায়িত্ব এখম সদস্যপদদানে অনিচ্ছ,ক সদস্যসমূহের 
উপর এসে পড়েছে । 

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতিদের নির্বাচন পদ্ধতি থেকে পাধারণ 
সত ও নিরাপত্ত। পরিষদের মধ্যে তিন্ন ধরনের ক্ষমতা বণ্টনের কথা 
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মনে হয়| এক্ষেত্রে অবশ্য রাষ্ট্রের নির্বাচন হয় না, হয় ব্যক্তিবিশেঘের । 
বিচারালয়ের “বিধি' (5805) অনুসারে সেই সমস্ত ব্যক্তিগণ এই বিচারা- 
লয়ের বিচারপতি পদে নির্বাচিত হবেন যাঁর! প্রশংসনীয় নৈতিক চরিত্রের 

অধিকারী, যাঁরা তাঁদের নিজেদের দেশে উচ্চতম বিচারালয়ের পদাধিকারী 

হওয়ার যোগ্য এবং যারা আন্তর্জাতিক আইনে উচ্চমানের যোগ্যতা- 

সম্পন্ন, এবং লক্ষ্য রাখা হয় যাতে এই সমস্ত ব্যক্তিগণ বিশ্বের বিশিষ্ট 

সভ্যতাগুলির এবং প্রধান আইন ব্যবস্থাসমূহের প্রতিনিধি হন। এই 
বিশদ নির্বাচন ব্যবস্থার বাস্তবায়নের জন্য জাতিপুঞ্জের আমলের পদ্ধতি 
গ্রহণ করা হয়েছে । সদস্যরাষ্রসমূহ মনোনয়ন পত্র পেশ করে এবং 

সেগুলি নিরাপত্তা পয়িষঘদ ও সাধারণ সভায় প্রেরিত হয়। নিরাপত্ত। 

পরিঘদ ও সাধারণ সভায় গোপনে ভোট গ্রহণ হয় এবং উভয় ক্ষেত্রে মোট 

সদস্য-সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীগণ নিবাচিত হন | সমস্ত 
শন্যপদ পূরণ না৷ হওয়া পধ্যন্ত অথবা অধিক সংখ্যক ব্যক্তি নিরাচিত 
হলে অপ্রয়োজনীয় সংখ্যা বাদ না দেওয়া পধ্যন্ত ভোট চলতে থাকে । 

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতিগণের নিবাচনে নিরাপত্তা পরিষদ ও 
সাধারণ সভায় ভোটজনিত পার্থক্য হলেও তা একই উপায়ে সমাধান করা 
হয় । পনেরোজন বিচারপতি নিয়ে এই বিচারালয় গঠিত হয় এবং প্রতি 
তিন বৎসর অন্তর পাঁচজন করে বিচারপতি অবসর গ্রহণ করেন পুন- 
নিবাচনের ব্যবস্থা অবশ্য আছে । 

ভিন্ন ধরনের হলেও আরেকটি বিষয়ে নিরাপত্তা পরিঘদ সাধারণ 

সভার সঙ্গে ভাগ করে ক্ষমতা ভোগ করে । তা? হলো 4? নম্বর ধারার 

প্রতিপাদ্য বিঘয়, অর্থাৎ, «অস্ত্র-শস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ এবং সম্ভাব্য নিরস্রীকরণ' | 
নিরস্ীকরণ সম্পকিত “সাধারণ নীতি নিধারন করার দায়িত্ব সাধারণ 
সভার (এর গঠনের দিকে লক্ষ্য রেখে ) উপর (11 নম্বর ধারাবলে ) 
এবং এ সম্পকে পাকাপাকি পরিকল্পনা প্রস্তুত করার ভার পরিঘদের উপর 

ন্যস্ত করা হয়। সঙ্গত কারণেই (যদিও কোন সুফলই হয়নি ) এই 
পরোক্ত দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিঘদের কর্তৃত্বাধীন সামরিক উপদেষ্টামগুলীর 
উপর দেওয়া হয়েছে । কারণ শান্তিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক 

বাহিনীর ব্যবস্থা করার দায়িত্ব যে অঙ্গের উপর ন্যস্ত, সেই অঙ্গের উপরই 
বিভিন্ন জাতীয় বাহিনীর (রাষ্্রসংঘের কাজে নিয়োজিত বাহিনী ছাড়া ) 
নিয়ন্ত্রণভার থাকা৷ উচিত । / 

দুটি কারণে অবশ্য এ ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হয়নি । প্রথমটি হচ্ছে আণবিক: 
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বোমার আবিষ্কার | এরফলে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার প্রকৃতির প্রভূত পরিবতন 
হয়েছে ষা' চাটার প্রণেতার্গণ ভাবতে পারেন নি। দ্বিতীয় কারণ সামরিক 
উপদেষ্টামগ্ডলীর মধ্যে সম্পূর্ণ অচলাবস্থা | এর জন্যই আণবিক বোম। 
সম্পকিত সমস্যা মৌকাবিলা করার উদ্দেশ্যে রাষ্্রসংখের প্রথম দিকের 
সবচেয়ে জোরদার প্রচেষ্টা সাধারণ সভার মাধ্যমেই (নিরাপত্তা পরিষদের 
মাধ্যমে নয়) করা হয়। 1946 খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রতিষ্ঠিত 
আণবিকশক্তি কমিশন (4€০017107817612% 00177155107) নিরাপত্তা পরিঘদের 

সদস্যসমূহ ও ক্যানাডাকে নিয়ে গঠিত হলেও এবং উক্ত কমিশন নিরাপত্ত। 
সমপকফিত' বিষয়ে পরিষদের কাছে দায়ী থাকলেও এই কমিশন সাধারণ 

সভা দ্বারাই প্রতিষিত হয় । এই কমিশনের দুর্ভাগ্যজনক ইতিহাসের 
বিবরণ এখানে দেওয়ার প্রয়োজন নেই ;: সামান্য সময়ের জন্য এই 

কমিশন জাশার সঞ্চার করলেও 1948 খৃষ্টাব্দ নাগাদ এর ইতিহাস সমপর্ণ 
বিফলতার ইতিহাসেই পধ্যবসিত হয় | 1947 খৃষ্টাব্দে সাধারণ সভা- 
কতৃক গৃহীত এক প্রস্তাবের ভিভ্তিতে নিরাপত্তা পরিঘদ পরিঘদের সমস্ত 
সদস্যবাষ্ীকে নিয়ে গতানুগতিক অস্ত্রশস্ত্র সম্পকিত কমিশন (০০10. 

10155101) 01 00067101091 4১11097761165) গঠন করে | 1952 খৃষ্টাব্দ 

নাগাদ এই কমিশনও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘাতের শিকার হয় এবং 
সাধারণ সভার এক প্রস্তাব বলে বিফল এই দুই কমিশনকে একত্রিত 
করে “নিরস্ত্রীকরণ কমিশন, (00158170977 01010155192) গঠন করা, 

হয় | সদস্যপদের দিক থেকে নিরস্রীকরণ কমিশনকে হব আণবিক 
শক্তি কমিশনের মত করা হয় এবং একে নিরাপত্তা পরিঘদের কর্তৃত্বাধীনে 
রাখা হয় | অতএব দেখা যায় যে নিরস্ত্রীকরণ সম্পকিত জটিল সমস্য 

সমাধানের মূল দায়িত্ব আরেকবার পরিঘদের উপরই ন্যস্ত করা হয় । 
অবশ্য একথা ঠিক যে, নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের কাধ্য৩র অগ্রগতি (বরং 
ঠিক করে বলতে গেলে এর বিফলতা ) সম্পর্কে সাধারণ সভায় প্রচুর 
বিতর্ক হয়েছে । এর থেকে বোঝা যায় যে নিরস্ত্রীকরণ নিয়ে সাধারণ 
সভার মাথা ব্যথা কম নেই । সোভিয়েৎ প্রতিনিধি নিরস্ত্রীকরণ কমিশন 
বজন করলে 1958 খৃষ্টাব্দে সাধারণ সভা রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত সদস্য- 
রাষ্ট্রকে নিয়ে নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের পুনগ্ঠন করে | শএ্রতে অবশ্য কিছু 
ফল হয়নি | 1959 খৃষ্টাব্দে দশটি দেশকে নিয়ে একটি বেসরকারী সমিতি 
(রাষ্্সংঘের বাইরে ) গঠন করা হয়| এতে নন্যাটো* এবং এওয়ারশ' 

জোটের দেশগুলির প্রতিনিধিত্ব রাখা হয় এবং এতেই পরবরতীকালের: 
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বেশীর তাগ আলোচনা হয় ! 1961 খৃষ্টাব্দে নিরপেক্ষ দেশগুলির 
অন্তভুক্তির ফলে এই সমিতির সদস্যসংখ্যা আঠারো হয় | যা-ই হোকু, 
সাধারণ সভার বিতর্কে নিরক্ত্রীকরণ সমস্যাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমেই 
এর উদ্বেগের কথা বোঝা যায় । 1963 খষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বৃটেন, 
মাকিন যুক্রাষ্ এবং সোভিয়েৎ ইউনিয়নের মধ্যে আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা 
নিঘিককরণ সম্পকিত চক্তিকে (০16৪7 650 387) 620) এই 
উদ্বেগেরই প্রতিফলন বল! যেতে পারে | নিরসত্রীকরণের মূল সমস্যার 

ব্যাপারে অবশ্য কোন অগ্রগতিই হয়নি । সোভিয়েৎ পীড়াপীড়িতে 
নিরাপত্তা পরিঘদ 1965 খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের বৈঠক 
পুনরাহবান করে | বাহ্যতঃ নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের অচলাবস্থা এর কারণ 
হলেও, আসল কারণ ছিল উনবিংশতিতম সাধারণ সভা ভেঙে দেওয়ার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা । এতে অবশ্য কিছুই লাভ হয়নি এবং দশ সদস্য- 
বিশিষ্ট সমিতিই (1969 খৃষ্টাব্দে এর সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে ছাব্বিশ করা! 
হয়) আলোচনার মুখ্যকেন্র হিসাবে থেকে যায় । আণবিক অস্ত্রের 
নিয়ন্ত্রণের প্রশেই উদ্বেগ উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে এবং “আণবিক অস্ত্রের 

প্রপার নিঘিদ্ধকরণ সম্পকিত চুক্তি' (০7-০1107801000 1০85) স্বাক্ষরিত 
হওয়ায় অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বেশ খানিকটা অগ্রগতি হয় এবং 1969 

খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের শুরুতে মাকিন যুক্তরাষ্্ট ও সোভিয়েৎ ইউনিয়নের 
মধ্যে আক্রমণাত্বক অস্ত্রাদি সীমিতকরণ সম্পকিত আলোচনা? (30:৪19810 

21109 11701690101) 18105) আরন্ত হওয়ায় অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আরও 

অগ্রগতি সম্বন্ধে আশার সঞ্চার হয় | মাকিন যুক্তরার্র ও বৃটেনের প্রতিক্রিয়া 
স্পষ্টতই শ্রথ হলেও এই সমিতি (ছাব্বিশ জাতিবিশিষ্ট ) সাধারণ সভার 
মতই রাসায়নিক ও জীবাণুযুদ্ধ (০17970108] ৪.00 ৮1910951081 ৮7211) 

নিয়ন্ত্রণের প্রতি অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করে । 
নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে যেমন নিরাপত্তা পরিঘদ ও সাধারণ সভার মধ্যে 

দায়িত্ব ব্টন করে দেওয়৷ হয়েছে, তেমনি আন্তর্জাতিক “বিবাদের শান্তিপূণ 

নিষ্পত্তির” ব্যাপারেও উভয়েরই কতব্য রয়ে গেছে । এক্ষেত্রেও দেখা যায় 

যে সাধারণ সভাকে অনুসন্ধান ও বিতরকজনিত ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হলেও 

পরিঘদই মুখ্য কার্যকরী অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে | চাগিরের ঘষ্ঠ 
অধ্যায়ে ( যেখানে আন্তর্জীতিক বিবাদের শান্তিপূণ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত 

'বিধানাদি আছে ) সাধারণ সভার চেয়ে নিরাপত্তা পরিঘদের উল্লেখ অনেক 

বেশী রয়েছে । তাছাড়াও, নিরাপত্তা পরিঘদ আলোচনা করছে এমন কোন 
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বিষয়ে সাধারণ সভা আলোচনা করতে পারলেও বলা যায় যে, 
আস্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ নিপ্বত্তির ক্ষেত্রে পরিঘদের ভূমিকাকে 
অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে (12 নম্বর ধারা ) | “পরিঘদে বৃহৎ্শক্তিবর্গ 
একযোগে কাজ করবে'*_এই ধারণার সাথে সঙ্গতি রেখেই এ ব্যবস্থা করা 
হয়েছে এবং এদিক থেকে দেখতে গেলে চাগির-ব্যবস্থা জাতিপুঞ্জকে 
অনুসরণ করেছে । বিবাদ থেকেই অধিকাংশ যুদ্ধের সূত্রপাত ; 
আন্তজাতিক বিবাদ যুদ্ধে পরিণত হলেও শান্তিরক্ষকের ভুমিকায় নিরাপত্তা 
পরিষদের প্রয়োজন হয় | 

কিন্ত মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, শান্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা 

পরিষদ যেখানে যুযুধান দেশগুলির উপর নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে 
পারে ( অর্থাৎ সদস্যরাষ্্রসমূহের কাছ থেকে সৈন্য সাহায্য নিয়ে শান্তি- 

রক্ষার্থে খলপ্রয়োগ করতে পারে), আন্তর্জাতিক বিবাদের নিপ্ত্তিকারকের 
ভূমিকায় পরিষদ বিবদমান, দেশগুলির নিকট শান্তিপূর্ণভাবে বিবাদ মিটিয়ে 
ফেলার সুপারিশই শুধু করে (যদিও সে সুপারিশ অগ্রাহ্য হলে শান্তি- 
তঙ্গের বিপদ থাকে) | বস্ততঃ এটা হচ্ছে বর্তমান অসংবদ্ধ আন্তর্জাতিক 

সমাজের প্রতিফলন | সব দেশই স্বীকার করে যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পাশাপাশি 
অবস্থানের জন্য বিবাদ ও যুদ্ধ হতে পারে এবং যুদ্ধ করা অন্যায় (অন্ততঃ 
কাগজে-কলমে ) 1 অথচ দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, বাধ্যতামূলকভাবে 
আন্তজাতিক বিবাদ নিষ্পত্তি করার প্রশে খুব কম দেশই ইচ্ছনক। অন্য 
কথায়, আন্তর্জীতিক বিচারপতিদের চেয়ে আন্তজাতিক রক্ষীবাহিনীর প্রতি 

তারা বেশী সদয় । আধুনিক যুদ্ধের বিং্বংসী প্রকৃতি সম্পকে বিভিনন দেশ 
সচেতন হলেও আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নকারী এবং আইন সংশোধনকারী 
সংস্থার জন্মের পৃবেই বাধ্যতামূলক আন্তজাতিক বিচার-ব্যবস্থার গ্রহণ- 
যোগ্যতা সম্পর্কে অনেকেই সন্দিহান । অবশ্য এও বলা যেতে পারে যে, 
শান্তিরক্ষা নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতা শুধু কাগজে-কলমেই স্বীকার 

করা হয়েছে ; চার্টারের শান্তি বলবত্মূলক ব্যবস্থা অকেজো বলে প্রমাণিত 
হয়েছে ॥ 

আত্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তিতে নিরাপত্তা পরিষদের € এবং 
সাধারণ সভার ) ভূমিকা কোনক্রমেই বিচারালয়ের ভূমিকা, নয়, বরং বল! 
চলে বিশেঘ ধরণের কৃটনৈতিক ভূমিকা | ক্রসূ উইত্সকে (01889জ112) 
অনুসরণ করে বল যেতে পারে যে, বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য নিরাপতা৷ 
পরিষদ ভিন্ন উপায়ে ক্টনৈতিক ভূষিকাই (গতানুগতিক অর্থেই ) পালন 
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করে! 33 নম্বর ধারায় এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় | উক্ত ধারায় 
বলা হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক বিবাদের শরিকর। “সর্বপ্রথম আলোচনাভিত্তিক 
চুক্তি, অনুসন্ধান, মধ্যস্থতা, অনুরঞ্জন, সালিশী, বিচারের মাধ্যমে নিত্বত্তিকরণ, 
আঞ্চলিক সংগঠন ব! ব্যবস্থাপনা অবলম্বনের মাধ্যমে অথবা তাদের নিজেদের 

পছন্দমত অন্যান্য শান্তিপূণ উপায়ে বিবাদ সমাধান করবে | বস্ততঃ 
এগুলি গতানুগতিক ক্টনীতিরই ভিন্ন ভিন্ন পন্থা | এবং এই সমস্ত পঙ্থা 
ফলপ্রস্ না হলেই বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য পরিষদ্ক কটনৈতিক ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হতে হয় | কাধ্যতঃ সবসময়ই এ ব্যবস্থা অনুষ্থত হয়নি ; উপরে 
উল্লিখিত বিভিন্ন উপায়ে বিবাদ নিশ্পত্তির চেষ্টা করার আগেই অনেক 
বিবাদ পরিষদের সামনে উত্থাপন করা হয়েছে । তাতে অবশ্য তেমন কিছু 
হেরফের হয় না। কোন আন্তর্জাতিক বিবাদজনিত বিপজ্জনক পরিস্থিতি 
নিরসনে অথব! উক্ত বিবাদ নিশ্রত্তিতে বিবদমান রাষ্টরগুলির উপর নিরাপত্তা 

পরিঘদ রাষ্্রনংঘের অঙ্গ হিসাবে শুধু নৈতিকচা পই স্থা্ট করে থাকে । 
আন্তর্জীতিক বিবাদ নিম্পভিতে পরিঘদ বিভিন্ন পন্থা (যার সাথে 

সংশ্রি্ট বিবাদসমূহের বৈচিব্র্যের তুলনা করা চলে) অবলম্বন করেছে । 

বিবরণের সুবিধার জন্য এই সব পহ্থাকে মোটামুটিভাবে কয়েকটি ভাগে 
ভাগ করা যেতে পারে । যেমন তদন্ত, বিবদমান দেশগুলির মধ্যে 

পরিষদের উপস্থিতি ($919091600), অনুরপ্রন, সুপারিশ এবং আবেদন | 

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিবাদ নিম্পত্তির একাধিক 
পন্থাকে একযোগে প্রয়োগ করার প্রয়োজন দেখা গেছে । 

ত্ন্ত ঃ প্রমাণের ভিত্তিতে সুপারিশ-কলে নিরাপত্তা পরিঘদকর্তৃক 
তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে তদন্ত বল! যেতে পারে | সমস্ত বিবাদের ক্ষেত্রেই 
ঘটনাবলীর (যার ফলে বিবাদের স্াষ্ট হয় ) ক্রমানৃয়তা সম্পর্কে, বিবদমান 
কোন্ রা কি করেছে, বিভিন্ন ঘটনার সাথে বিবাদের কার্য্যকারণ সম্পর্ক 
আছে কিনা--এমন কি বিবাদের কোন বাস্তব ভিত্তি আছে কি ন! প্রভৃতি 
নিয়ে মতপার্থক্য প্রায় নিশ্চিতভাবেই হয় । নিরাপত্তা পরিষদ নিজে তদস্ত 
না করে পরিষদের সদস্যদের নিয়ে গঠিত সমিতির মাধ্যমে অথবা সদস্য 
রাষ্ীসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত কমিশনের মাধ্যমে তদন্ত চালায় 
এবং প্রায়শঃই তদন্তকারী সমিতি অথবা কমিশনকে ঘটনাস্থলে পাঠিয়ে 
তথ্য সংগ্রহ করে ( যেমন প্রীক্ সীমান্ত ঘটনাসমৃহ তদস্তকারী কমিশনের 
ক্ষেত্রে হয়েছিল )1| কোন আন্তর্জাতিক বিবাদ সম্পকিত তথ্যাদি" 
সন্দেহাতীতভাবে নিরূপণ কর! অত্যন্ত দুরূহ হলেও প্রায় সব ক্ষেত্রেই 
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নিরাপত্তা পরিধদ বিবদমান দেশগুলির অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের 
কারণ খুজে বার করতে সমর্থ হয়েছে । 

বিবাদে হস্তক্ষেপ £ যখন কোন পরিস্থিতি বিস্ফোরক হয়ে উঠে 
তখন পরিস্থিতির অবনতিরোধের জন্য বিবদমান বাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বকীয় 
প্রতিনিধির মাধ্যমে নিরাপত্তা পরিঘদের উপস্থিতির বাস্তব মূল্য অনেক 
বেশী হয়ে দীড়ায়। এই ধরণের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিবাদ 
সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং প্রতিবেদন করাও সম্ভব হয় । তব যখন কোন 

পরিস্থিতির অবনতির ফলে যে কোন মৃহর্তে শান্তি বিথিত হওয়ার প্রবল 
সন্তাবন| থাঢক, তখন শান্তিরক্ষার দিক থেকে এবং বিবদমান দেশগুলিকে 

সংযত রাখার দিক থেকে পরিঘদের উপস্থিতি অত্যন্ত কাধ্যকরী হয় । 

সাধারণতঃ যুদ্ধ-বিরতি পরিদর্শন করার জন্য বিবদমান রাষ্রগুলির মধ্যে 
পরিষদের উপস্থিতি প্রয়োজন হয় | উদাহরণ স্বরূপ প্যালেষ্টাইনে যুদ্ধ 
বিরতি পরিদর্শন কমিশনের কথ। উল্লেখ করা যেতে পারে | 

অন্ুরঞ্জন £ চিরাচরিত কৃটনৈতিক পন্থা হিসাবে অনুরঞ্জন হচ্ছে 
নিরপেক্ষ এবং “পক্ষপাতহীন মধ্যস্থ* দেশের কাজ । নিরপেক্ষতার জন্যই এ 
ধরণের মধ্যস্থ দেশ বিবদমান দেশগুলির কাছে গ্রহণযোগ্য হয় । অনুরগ্রনের 
জন্য নিরাপত্তা পরিষদ সহজেই এ ধরণের মধ্যস্থতার জন্য ক্টনৈতিক ভূমিকা 
গ্রথণ করতে পারে । কোন আন্তজাতিক বিবাদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ 

কোন সমিতি বা ব্যক্তির উপর অনুরঞ্জনের দায়িত্ব দিতে পারে । 

ইন্দোনেশিয়া ও হল্যাণ্ডের বিবাদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিঘদ' মধ্যস্থতার 
জন্য এক সমিতি গঠন করেছিল | এই' সমিতির তিনজন সদস্যের একজনকে 
ইন্দোনেশিয়া, একজনকে হল্যাও নিযুক্ত করেছিল এবং উক্ত দুই সদস্য 
তৃতীয়জনকে নিয়োগ করেছিলেন | পাক-ভারত বিবাদে নিরাপত্তা পরিষদ 

কতৃক নিযুক্ত সমিতির প্রকৃতি মোটামুটি একই ধরণের হলেও উক্ত 
সমিতির তিনজন সদস্যকেই নিরাপত্তা পরিঘদ মনোনীত করেছিল | 

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে আলোচনা-ভিত্তিক মীমাংসা বা অনুরঞ্জনের 
দিক থেকে দেখতে গেলে কোন সমিতির চেয়ে সুনাম এবং বিবেচনার 

অধিকারী কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করাই অধিকতর সুবিধাজনক | 
সুপারিশ 2 অনেক সময় সংশ্িষ্ট রাষ্ট্রসমহকে সংঘত হতে অথবা 

অপেক্ষা করতে বললেই কোন বিবাদের নিষ্পত্তি অথবা গুরুতর 
পরিস্থিতির নিরসন সম্ভব হয়না, স্থিতাবস্বার বাস্তব পরিবতন করা 
প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্যালেষ্টাইন ও ক্সয়েজ প্রশে তাই হয়েছিল | 
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এ ধরণের ক্ষেতে নিরাপত্তা পরিঘদ বিবাদ নিষ্পত্তির নীতি অথবা 
কর্তব্য বিবদমান রাষ্্রগুলির নিকট সুপারিশ করতে পারে অথব। সেগুলি 
রূপায়ণের জন্য নিজেই ব্যবস্থা করতে পারে । সুয়েজ প্রপ নিরসনের 

ভিত্তি হিসাবে নিরাপত্তা পরিষদ বিভিন্ন নীতি সুপারিশ করেছিল ॥ 
যেমন সুয়েজ খাল ব্যবহার সম্পর্কে সমস্ত দেশের অধিকার, স্ুয়েজে 
মিশরের সাবভৌমত্ব এবং সুয়েজ হতে আয়ের একটা অংশ স্ুয়েজের 
উন্নতির জন্য ব্যয় করা | অবশ্য এ ধরণের আ্ুপারিশকে চার্টার বণিত 

ন্যায়ের ধারণার সাথে এবং আন্তর্জীতিক আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ 
হতে হবে। আবার আরেকটা দিকও আছে। নিরাপত্তা পরিষদকৃত 

সুপারিশের বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বিবদমান রাষ্রগুলির উপর 
নির্ভর করতে হয় বলে সুপারিশ যাতে বাস্তবভিত্তিক হয় সেদিকেও 
পরিঘদকে লক্ষ্য রাখতে হয় । 

আবেদন 2 অনেক সময় বিবাদ নিষ্পত্তিতে বিতিনন পশ্থ৷ বিফল 
হওয়ার জন্য, তথ্য সংগ্রহের কাজে সুবিধার জন্য, যুদ্ধবিরতি ঠিকমত 
বজায় রাখার জন্য অথবা আলোচনাভিত্তিক মীমাংসার পথ স্তুগম করার 
জন্য নিরাপত্তা পরিঘদ সংশিষ্ট রাষ্গুলির নিকট সংযততাবে চলার 
জন্য সোজাস্্রজি আবেদন করতে পারে। পরিস্থিতিগত বিভিন্নতার 

জন্য পরিঘদকেও বিভিন্ন ধরণের আবেদন করতে হয়েছে । ইজরায়েল 

কর্তৃক জেরুজালেম শহরের মধ্যাদা (56৪83) পরিবতন রোধকল্পে 
পরিষদকৃত 1969 খুষ্টাব্দের জুলাই মাসের 4 তারিখের প্রস্তাবকে এই 
ধরণের আবেদনের নমুন। স্বক্থপ উদ্ধৃত করা যেতে পারে । এই প্রস্তাবে 
নিরাপত্ত। পরিঘদ .*.. 

(1) জেরুজালেম শহরের মধ্যাদা পরিবর্তন করার জন্য ইজরায়েল 
কতৃক গৃহীত সমস্ত পদক্ষেপকে “অত্যন্ত কঠিন ভাঘায় নিন্দা” করছে 
এবং জেরুজালেমের প্রশে পরিষদের প্ৰবতী প্রস্তাবসমূহ ইজরায়েল 
অবজ্ঞা করায় পরিতাপ প্রকাশ করছে ; 

(2) জেরুজালেমের মধ্যাদা পরিবতনকল্ে ইজরায়েলকর্তক গৃহীত 
সমস্ত আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপকে অবৈধ বলে 

এবং উক্ত পদক্ষেপসমূৃহ জেরুজালেমের মধ্যাদা পরিবতন করতে পারেনা 
বলে দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করছে ; 

(3) এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করার প্রশে ইজরায়েলের ইচ্ছা পর্ঘিদকে 

জানানোর জন্য ইজরায়েলকে অনুরোধ করা হয়েছে এবং ইজরায়েল 



নিরাপত্তা পরিষদ 95. 

নেতিবাচক উত্তর দিলে অথবা নির্ত্তর থাকলে "আরও কি পদক্ষেপ 

গ্রহণ কর। যায়ঃ তা ঠিক করার জন্য পরিঘদ অনতিবিলম্বে পুনরায় 
বৈঠকে মিলিত হবে বনে ইজরায়েলকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। 

এ ধরণের আবেদনের ক্ষেত্রে পরিষদের সদস্যদের শুতবুদ্ধি ব্যতীত 
পরিঘদের ক্ষমতার উপর অন্য কোন বাধা নেই বললেই চলে । তবে 

এও মনে রাখা উচিত যে, যে সমস্ত দেশের নিকট আবেদন করা হয়, 

সেই সমস্ত দেশের উপরই আবেদনের কাধ্যকারিতা নির্ভর করে ।' 
এগুলি আর যাই হোক পরামর্শ, মিনতি অথবা আবেদন ছাড়া কিছুই 
নয় এবং এগুলি ববপায়ণের ক্ষমতাও পরিষদের নেই । তবে বল৷। 

যেতে পারে যে প্যালেষ্টাইনে যুদ্ধবিরতি ভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তা 

পরিঘদ এধরণের আবেদন বলবৎ করার পথে 1948 খৃুষ্টাব্দের 15ই 
জুলাইয়ের বিখ্যাত প্রস্তাববলে (পূর্বেই এর উল্লেখ করা হয়েছে) অনেকটা 
এগিয়েছিল | উক্ত প্রস্তাব অনুসারে £ 

(নিরাপত্তা পরিঘদ ) প্যালেষ্টাইন পরিস্থিতিকে 39 নগ্বর ধারার 

অর্থে শান্তির প্রতি ছমকী বলে মনে করছে ; 40 নম্বর ধারাবলে 
সংশিষ্ট সরকার ও কতৃপক্ষদের এই প্রস্তাব গ্রহণের তারিখ থেকে 
তিন দিনের মধ্যে সামরিক তত্পরতা বন্ধ করতে আদেশ করছে, এবং 
ঘোষণা করছে যে এই আদেশ ভঙ্গের অর্থ হবে চার্টারের 39 নম্বর 
ধারার অর্থে আস্তর্জাতিক শান্তিভঙ্গ যার জন্য চাগিরের সপ্তম অধ্যায় অনুসারে 
নিরাপতা পরিঘদের সিদ্ধান্ত অনুসারে কি কি ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা 

যায় তা* অনতিবিলম্বে বিবেচনা করবে | শুধু এই প্যালেষ্টাইন প্রসঙ্গেই 
দেখা গেছে যে চাগিরের ঘষ্ঠ অধ্যায়বলে (বিবাদের শান্তিপৃ্ 
নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) কৃত পরিঘদের স্থপারিশ অগ্রাহ্য হওয়ায় নিরাপত্তা 
পরিঘদ চাঠারের সপ্তম অধ্যায়ের € শান্তিভঙ্গের হুমকী, শাস্তিভঙ্গ ও 
আগ্রাসী কাধ্যকলাপের সম্পরকে পদক্ষেপ সংক্রান্ত ) আশ্রয় গ্রহণ করেছিল 
(এই অধ্যায় অনুসারে পরিষদ শান্তি বলবত্মূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে 
পারে) । তবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বলবৎ করতে সর্বদা অস্বীকার কবে 
পরিঘদ ঠিকই করেছে। 

1948 খৃষ্টাব্দে প্যালেষ্টাইন বিতাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর 
এবং উক্ত বিভাজন ব্যবস্থা পরিদর্শনের জন্য এক কমিশন নিয়োগ করার 
পর সাধারণ সভা যখন দেখে যে এই কমিশনের পক্ষে উক্ত সিদ্ধান্ত 

বলবৎ করা সম্ভব নয়, তখন সংশ্লিষ্ট কমিশনকে প্রয়োজনীয় সাহাফ্য 
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দেওয়ার জন্য সাধারণ সভা নিরাপত্তা পরিঘদকে অনুরোধ করে । অবৈধ 
হবে বলে নিরাপত্তা পরিঘদ উক্ত অনুরোধ অস্বীকার করে | 

আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নিরাপত্ত। 
পরিঘদের ভূমিকা অনেকটা শ্রমিক-মালিক বিভেদ নিরসণের উদ্দেশ্যে 
গঠিত গণতান্ত্রিক সরকারের অনুরঞ্তরন শাখার মত (যেখানে সরকারী 
অনুরগ্রন শাখা বিবাদ নিষপত্তির কাজ বিধিনিষেধহীন যৌথ আলোচনার 
উপরই ছেড়ে দেয়)। কোন শিল্পবিবাদ যতক্ষণ না হিংসাত্বক হয়ে 

উঠে সামাজিক শান্তি-শ্ঙ্খলা বা সমাজের অস্তিত্কে বিপন্ন করছে, 

ততক্ষণ পর্যন্ত সরকার নিজের কাধ্যকলাপ তথ্য-সংগ্রহঃ অন্রঞ্জন, সুপারিশ, 
সালিশী এবং পুলিশী টহলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে । হয় শ্রমিক 
নয় মালিকের উপর সরকার নৈতিক চাপ স্থষ্টি করে, কিন্তু শিল্প-বিবাদ 
অথবা ধর্মঘট চলতে থাকলেও শ্রমিকদের বেতন, কাজের সময় অর্থবা 
চাকরীর অন্য কোন শত নিজের ইচ্ছামত জোর করে চাপিয়ে দেয়না । 
গণতান্ত্রিক সরকার নাগরিক স্বাধীনতা (০1%1] 1167) রক্ষা করার 

জন্য সংযত থাকে এবং নিরাপত্তা পরিঘদ রার্টের সাবভৌমত্বের (চার্টার 

কর্তৃক যথাযথভাবে সংরক্ষিত) প্রতি সন্মান প্রদর্শনার্থে নিজের কাধ্যকল্শপ 
সীমিত রাখে | 

আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপণ নিষ্পতির ক্ষেত্রে পরিষদের ভেটো- 
ক্ষমতা নিয়ে প্রায়শঃই ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। সান্ফ্রান্সিক্কো সম্মেলনে 
ভেটো-ক্ষমতার বিরুদ্ধে তীব অসন্তোঘ প্রকাশ করা হয়েছে চাঠিরের 
সপ্তম অধ্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে নয় (বৃহত্শক্তি এঁক্য ব্যতীত শাস্তি 
বলবতৎমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ মোটমুটি অসম্ভব মনে করে), অসন্তোষ প্রকাশ 

করা হয়েছে পরিষদের স্থুপরিশমূলক কাজে ( যেমন চাারের ঘষ্ঠ অধ্যায়ের 

ক্ষেত্রে) ভেটো প্রয়োগের সন্তাব্যতার বিরুদ্ধে । উক্ত অসস্তোঘের 

বিরুদ্ধে বৃহৎশক্তিবর্গের যুক্তি হচ্ছে এই যে ভেটে৷ প্রশে চার্টারের ষ্ঠ 
ও সপ্তম অধ্যায়কে আলাদা করে দেখ! ঠিক নয় | তাদের মতে চাঠিরের 
ঘষ্ঠ অধ্যায় অনুসারে কৃত পরিঘদের জ্পারিশ অগ্রাহ্য হলে পরিষদকে 

সপ্তম অধ্যায় অনুসারে শান্তিবলবত্মূলক ব্যবস্থার পথে এগুতে হয়। এই 

যুক্তিরই রেশ্টেনে বল। হয়েছে যে ( সোভিয়েৎ প্রতিনিধিকর্তৃক ) 
যেহেতু মানব প্রকৃতি হচ্ছে কথা কাটাকাটি থেকে মারামারি আরম্ভ করা, 
অতএব প্রয়োজনবোধে পরিষদে কোন আন্তর্জীতিক বিবাদ সম্পর্কে 
আলোচনার পথ বন্ধ করায় তেটো প্রয়োগ অন্যায় নয় | যাই হোক, 
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এই যুক্তি যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী হলেও সম্মেলনে ভিরনমতই প্রীধান্য- 
লাভ করেছিল | ফলে পরিঘদে ভোটদান সম্পকিত বিধানে “ছঞ্র্ণালীগত” 
(৮:০০৪৫০1৪1) প্রশব ও অন্যান্য প্রশ্শের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে । 

এবং “প্রণালীগত”? প্রশ্ের শ্রেণীভুক্ত বলে আলোচনার ক্ষেত্রে ভেটো 
প্রয়োগ নিঘিদ্ধ করা হয়েছে । ফলতঃ যে কোন নয়জন সদস্যের 
€ পনেরোজনের মধ্যে) ভোটে আলোচনার জন্য যে কোন বিঘয়কে 
পরিষদের কর্মস্চীতে রাখা যেতে পারে । এতে অবশ্য উল্লেখযোগ্য 
কোন স্থুফল হয়নি । কারণ কোন বিষয়ে আলোচনার শেঘে যদি প্রস্তাব 

গ্রহণের প্রশ উঠে, তখন ভেটো প্রয়োগ করা যায়! অন্য কথায়, 

পরিঘদের স্থায়ী সদস্যসমূহের ভোটসহ নয়াটি সন্মতিসূচকি ভোটের 
ভিত্তিতেই কেবল প্রস্তাব গ্রহণ সম্ভব । (অবশ্য পরিঘদের কোন স্থায়ী 
সদস্য কোন বিবাদে জড়িত থাকলে উক্ত বিবাদের শান্তিপূর্ণ নিম্পত্তিকল্পে 
পরিঘদকর্তৃক প্রস্তাব গ্রহণে সংশ্রিষ্ট সদস্য ভেটে প্রয়োগ করতে পারে- 
না) | এধরণের প্রস্তাব সুপারিশ ছাড়া কিছুই নয় বলে মনে করা যেতে 
পারে যে, এক্ষেত্রে ভেটো ক্ষমতা না থাকলেও বৃহৎশক্তিবর্গ ক্ষতিগ্রস্ত 
হতোনা | পরিঘদের কোন স্থায়ী সদস্যের নিকট এধরণের কোন প্রস্তাব 
গ্রহণযোগ্য না হলেই ভেটে। প্রয়োগ করা হয়ে থাকে | অতএব মনে 
করা যেতে পারে যে, এধরণের প্রস্তাবে ভেটো ক্ষমতা প্রযোজ্য না হলেও 
সংশিষ্ট বৃহত্শক্তি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোটদান করতো, সেক্ষেত্রেও এ 
প্রস্তাব সবসন্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবের মতো শক্তিশালী হতোনা | কিন্তু 
প্রশ করা যেতে পারে যে এমন দুটি প্রস্তাবের মধ্যে কোন বাস্তব পার্ধক্য 
হতে পারে কি যার একটি 14--1 ভোটে গৃহীত এবং অন্যটির স্বপক্ষে 
চৌদ্দটি রাষ্ট্র ভোট দিলেও কোন একটি বৃহৎ্শক্তিকর্তৃক ভেটো প্রয়োগের 
ফলে গৃহীত হতে পারেনা ? প্রথমটির মত দ্বিতীয় প্রস্তাবের পিছনেও 
কি যথেষ্ট পরিমাণে সমথনের প্রমাণ পাওয়া! যায়না ? 

নৈতিক চাপ স্থষ্টি করার পরিবতে বিবাদের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির কোন 
ব্যবস্থা অবলম্বন যদি কোন প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হয় এবং সে প্রস্তাব যদি 
ভেটো প্রয়োগে নাকচ হয়ে যায়, তবে চাটারের ঘণ্ঠ অধ্যায়ের প্রসঙ্গে 
ভেটো। ক্ষমতার সমালোচনা সঙ্গতভাবেই করা যেতে পারে! ভেটোর 

ফলেই তথ্যানুসন্ধান সমিতি, যুদ্ধ বিরতি পরিদর্শন কমিশন, পধ্যবেক্ষকদল 
প্রভৃতির নিয়োগের পথ বন্ধ হয় এবং পরিঘদের কাজকর্ম ব্যাহত হয় এবং 
ভেটোর ফলেই (বিশেষ করে সোভিয়েৎ ) শাস্তি বলবত্মূলক ব্যবস্থা নয় 

? 
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এমন সমস্ত ক্ষেত্রেও পরিঘদ তেমন কিছু করে উঠতে পারেনি । একথা 
ঠিক যে, 1959 খৃষ্টাব্দে লাওষ্ প্রশ্শে উল্লেখযোগ্য এক নজিরের সৃষ্টি 
হয়েছে। উক্ত প্রশে পরিঘদের সভাপতির মতামত অর্থাৎ অনুসন্ধান 
চালানোর জন্য কোন উপ-সমিতিব নিয়োগ পপ্রণালীগত প্রশেের' (1০- 
০6181) অন্তর্গত, পরিঘদকর্ত্ৃক গৃহীত হওয়ায় অনুরূপ পরিস্থিতিতে 
ভেটো-প্রসূত জটিলতার নিরসন হতে পারে । 

শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির জন্য পরিষদের সবসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবের 
উপর নিতরতার প্রশে বিভিন্ন বিবাদের মধ্যে যেমন পার্বক্য হয়, বিবাদ 
নিরসনের উপায় হিসাবে প্রকাশ্য আলোচনার প্রশেও বিভিন্ন বিবাদের 

মধ্যে পার্থক্য হয় | বিবাদের শীন্তিপণ নিষ্পত্তির প্রশে প্রকাশ্য 
আলোচনার সম্ভাব্য ফলাফল ( ভেটো-প্রসূত সম্ভাব্য ক্ষতির মত ) চাচার 
প্রণেতাগণ অবশ্য যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারেন নি । পরিঘদের 
গোপন বৈঠক অত্যন্ত কম হয় ( যেমন মহাসচিবের মনোনয়ন সম্পক্ষিত 

আলোচনা কালে হয়ে থাকে )। তাছাড়া, পরিঘদের বৈঠক প্রকাশ্যেই 

হয় এবং সাধারণের দৃষ্টি পরিষদের উপর ( যেমন সাধারণ সভার ক্ষেত্রে ) 
নিবদ্ধ থাকে | তবে সাধারণ সভার তুলনায় পরিঘদে অংশগ্রহণকারী 

প্রতিনিধিগণের সংখ্যা অনেক কম বলে পরিঘদের কাজকর্মের কোন 

কিছুই সাধারণের দৃষ্টি এড়াতে পারেনা । প্রকাশ্য আলোচনার সুফল 
এবং কফল এখন অবশ্য অনেকেই স্বীকার করেন 1! এর ফলে একদিকে 

যেমন বেতার, সংবাদপত্র, টেলিভিশান ইত্যাদির মাধম্যে কোন প্রশ্ বিশ্বের 

জনমত আকৃষ্ট হয় এবং সংবেদনশীল মনোভাব গড়ে উঠে এবং বিশ্বের 
রাষ্ট্রনায়কগণের কাধ্যধারা নিরীক্ষণ সম্ভব হয়; আবার অন্যদিকে 
আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ প্রচারের স্বার্থে বিশ্বের কোটি কোটি 
জনসাধারণের ( বিশেষ করে স্বদেশের ) সম্মুখে ( আলোচনায় অংশগ্রহণ- 

কারী সহকমীদের দিকে লক্ষ্য না রেখেই ) বক্তব্য রাখেন । এর ফলে 
প্রচারকাধ্যই চলে, আলোচনা অগ্রসর হয়না | বাস্তবত: একটা নয়, 
দুটো। নিরাপত্তা পরিষদ আছে । একটা জন সমক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে 
বৈঠকে মিলিত হয় এবং অন্যটির বৈঠক হয় প্রতিনিধিদের আলাপকক্ষে, 

ভোজসতায় এবং বিভিন্ন দূতাবাসে । এই দুই পধ্যায়েই পরিষদের 
প্রয়োজন । সব সময় এ দুটোর মধ্যে যথাযথ সমনুয় না হলেও একটিকে 

বাদ দিয়ে অন্যটি কাজ করতে পারেনা | কোন আন্তর্জীতিক বিবাদের 

তদন্তের জন্য সপ্তাহাধিক অথব! মাসাধিক কাল ধরে ধৈধ্যসহকারে তথ্য 
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সংগ্রহ এবং তথ্য বিশ্বেষণ করার প্রয়োজন হয় | এবং বিবাদ নিরসনের ' 

দিক থেকে দেখতে গেলে পরিষদকৃত অনুসন্ধানের সবৈব প্রচারও : 
অপরিহার্য । তবে ঘটনাচক্রে বা কোন বিষয় ( যেমন বেসরকারী স্থানীয় 
চুক্তি) আগেই ফাঁস হয়ে যাওয়ার জন্য অনেক সময়ই কোন যুদ্ধবিরতি 

পধ্যবেক্ষকদলের কাজকর্ম ব্যাহত বা পণ্ড হয়ে যায় । আবার কোন: 
গোলযোগপূণ এলাকায় রাষ্ট্রসংঘের পধ্যবেক্ষকদল বিশ্বজনমতের প্রতিভূ 
হয়ে কাজ করেন বলে সম্পূর্রপে গোপনতা রক্ষা করাও সম্ভব হয়না ॥ 
অনুরঞ্রনের ক্ষেত্রে বদ্ধকক্ষে আলোচনা এবং অলিখিতভাবে ভাব বিনি- 

ময়ের প্রয়োজন অনস্বীকাধ্য হলেও অনেক সময়ই আলোচনা এমন 
পর্যায়ে পৌছয় যখন আলোচনা সম্পকিত কিছু প্রকাশ করার হুমকী 
বা প্রকাশ করা৷ ছাড় চুক্তি অসম্ভব হয়ে পড়ে । আবার অনেক সময় 

উদ্তত অচলাবস্থার নিরসনের জন্য পরিঘদকক্ষেই খোলাখুলি আলোচন? 

ছাড়া উপায় থাকেনা । কোন বিবদমান রাষ্টের নিকট পরিঘদকৃত 

সুপারিশ বা আবেদনসম্বলিতি প্রস্তাব ব৷ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য খোলাখুলি 
হলেও যথেষ্ট পরিমাণ গোপন আলোচনার (যাতে সংশ্রিষ্ট রাও প্রায়শঃই 
অংশগ্রহণ করে থাকে ) পরই এ ধরণের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়ে 

থাকে । 

পরিঘদের প্রকাশ্য আলোচনার ভঙ্গী ও পরিবেশের প্রতিক্রিয়া যথা- 

যথভাবে পরিমাপ করা মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার নয় | সবসাধারণের 

পক্ষে উন্মুক্ত রাষ্রসংঘ ভবনের একটি স্ুবিদিত কক্ষে পরিঘদের বৈঠক 
বসে। বৈঠক বসে অশ্বখুরাকৃতি এক গণ্ভীর মধ্যে । গণ্ভীর ঠিক মধ্যস্থলে 
বসেন পরিঘদের সভাপতি, তাঁর ডান দিকে মহাসচিব এবং বাম দিকে 

রাজনৈতিক ও পরিষদ বিঘয়ক অধস্তন সচিব (0070961 96০1:6181% 101 

[১০01101081 800 9০০11 0001001] 4১15) | প্রত্যেক প্রতিনিধির, 

পিছনে দু-তিনজন করে অধস্তন থাকেন এবং গণ্ডীর মাঝখানের এক 
টেবিলে বসেন সচিবালয়ের ভাধ্যকারগণ, লঘুলিপিকগণ (9650087801)675) 

এবং সংবাদ সরবরাহ বিভাগের কমচারীগণ | সতাপতির আসনের পিছনের 
দেওয়ালে রাষ্্রসংঘের প্রতীক চটকদারতাবে আঁকা রয়েছে এবং এ 
প্রতীকের দু'পাশে আছে চওড়া জানাল৷ | এ জানাল! দিয়ে “ইষ্ট রিভারঃ 

দেখ! গেলেও উত্তর আমেরিকার উজ্ভ্বল সৃধ্যালোকের জন্য সেগুলি প্রায়শঃই 
পর্দা ঢাকা থাকে । সভাপতির আসনের সামনের দিকে রয়েছে দশকদের 
আসনশ্রেণী এবং অবশিষ্ট দুই পাশে আছে বেতার, টেলিভিশান ও 
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চলচ্চিত্রের কমীদের কাচধের! প্রচুর খুপরী। অবস্থানের দিক থেকে দেখতে 
গেলে বল! যায় যে এই খুপরীগুলি যেন মাঝখানের অশৃখুরাকৃতি গণ্তীর 

উপর হুম্ড়ী খেয়ে পড়েছে । অর্থাৎ বেতার, টেন্িভিশান ও চলচ্চিত্রের 
লোকেরা পরিষঘদকক্ষের ঘটনাবলী খুব কাছ থেকে নিরীক্ষণ করেন 
দৃষ্টিশক্তি মোটামুটি ভাল থাকলে নিকটতম প্রতিনিধির সামনে রাখা (বড় 

অক্ষরে ছাপানো থাকলে ) কাগজপত্রের প্রতিপাদ্য বিঘয় অনায়াসেই 
পড়া যায় | 

এরকম নিবিড়, অন্তরঙ্গ পরিবেশে বৈঠক হলেও সংঘবদ্ধতার দিক 

থেকে পরিঘদ অগ্রসর হতে পারেনি | বস্তুতঃ পরিষদের কোন যৌথ 

ব্াক্তিত্ইই গড়ে উঠেনি । সেদিক থেকে পরিষদকে আলাদা আলাদা 

পনেরোজন ( মহাসচিব ও অধস্তন সচিবকে নিয়ে সতেরোজন ) ব্যক্তির 
সমাবেশস্বলে বলাই ঠিক হবে এবং এদের প্রত্যেকে নিজেদের সহকারী 

এবং অধস্তনদের সঙ্গে নিয়ে এবং স্বদেশের জনসমধ্ধন-পুষ্ট হয়ে পরিঘদ- 
কক্ষে উপস্থিত হন। পরিঘদের বৈঠকের. ধনিষ্ঠ পরিবেশে পারস্পরিক 
শ্রদ্ধার উদ্রেক এবং তার ফলে রাজনৈতিক মতবিরোধের প্রকটতা ন৷ 
কমে বরং রাজনৈতিক বিভেদের সাথে ব্যক্তিগত বিদ্বেঘের সংমিশ্রণই হয় । 

অবশ্য এমনও দেখা গেছে যে সবমতগ্রাহ্য উদ্দেশ্যের এবং ভীতির পরি- 
প্রেক্ষিতে পরিষদ একতাবদ্ধ হয়েছে! তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিঘদে 

সংহতির অভাব দেখা গেছে । আসলে পনেরোটি দেশের ভিন্ন ভিন্ন মতের 

সমন্বয়সাধনের মন্থর এবং কঠিন পথেই মতৈক্যের সন্ধান চালিয়ে যাওয়া 

ছাড়া গত্যন্তর নেই | নিরাপত্তা পরিঘদ প্রশাসনিক অঙ্গ নয়, আবার 

আইন সতাও নয় । একে প্রায় স্থায়ী অধিবেশনে নিবদ্ধ ক্টনৈতিক 
সন্মেলন বলা চলে । | 

পরিঘদের কাজের মাধ্যম হিসাবে ফরাসী এবং ইংরেজী ভাঘ৷ 
ছাড়াও রুশ এবং স্পেনীয় তাকে (1970 খৃষ্টাব্দে) স্বীকৃতি দেওয়া 
হয়েছে । ফলে যুগপৎ ভাঘ্য (যা? সব সময়ই পাওয়া যায়) ছাড়াও 
এর সবগুলি অথবা এর যে কোন ভাষায় ধারাবাহিক ভাঘ্যকরণ দাবী 

করা যায়| বাস্তব আদশ হিসাবে এ নিয়ম প্রচলিতি হওয়ার সন্তাবন! 

কম থাকলেও এর থেকে বোঝা। যায় যে পরিঘদে বিতর্কের স্বতঃস্ফততার 
চেয়ে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধির বক্তব্যে সতর্ক শব্দচয়নকে, স্বদেশের 
সরকারের কাছে আলোচ্য বিষয়ে নির্দেশ চেয়ে পাঠানোর প্রয়োজনীয়তাকে 
এবং কোন বিষয়ে মূল খস্ড়া (092) না পড়া পধ্যস্ত মন্তব্য না করার 
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অধিকারকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে । ফলে অসাধারণ ক্ষমতাসম্পক্ষ 
এবং চিরাচরিত নিয়মে চলেন ন! এমন বক্তাই ভাঘার বিভির্লতাজনিত 
বাধ! ডিডিয়ে পরিঘদের বিতর্কে মৌলিকতার ছাপ রাখতে পারেন । 

সে নজিরও আছে । উদাহরণস্বরূপ মিঃ ভিসিনৃষ্কি ও স্যার প্র্যাডওয়াইনু 
জেবের বাকৃযুদ্ধের কথা অথবা মিঃ কৃষ্ণ মেননের স্ুপ্রসিদ্ধ বাক্চাতুধ্যের 
উল্লেখ করা যেতে পারে । কিস্তু একজন সাধারণ বক্তার পক্ষে ভাষার 

বাধাজনিত অস্বাচ্ছন্দ্য ও কৃত্রিমতা কাটিমে পরিঘদের বিতককে সাবলীল 
করে. তোলা দুরূহ | 

প্রতি একমাস অন্তর পরিঘদের পনেরোটি সদস্যরাষ্রের মধ্যে পালাক্রমে 
সতাপতি পদের পরিবর্তনের ফলে উপরিউক্ত অস্তুবিধাগুলি বরং বৃদ্ধি- 
প্রাপ্তই হয়েছে । তার কারণ এত অল্প সময়ে কোন সভাপতিই নিজের 

ব্যক্তিত্বের জোরে পরিঘদের বিতর্ককে আরও স্বচ্ছন্দ করে তোলার স্থযোগ 

পাননা | তবে এই নিয়মের ফলে কোন সদস্যরাষ্ট্র দীধদিন সভাপতির পদ 
দখল না করতে পারার জন্য সভাপতিকর্তৃক ইচ্ছাকৃত ক্ষতির সম্ভাবনাও 
থাকেনা | অন্ততঃ এই সফলের জন্যই পালাক্রমে সভাপতি বদলের রীতির 

পরিবর্তন না হওয়াই বাঞ্চনীয় | পরিঘদের ধারাবাহিকতার দিক থেকে 
দেখতে গেলে আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করার আছে । অস্থায়ী সদস্যরাষ্ট্র- 

সমূহের প্রতিনিধিগণ মাত্র দুই বৎসরের জন্য পরিষদে থাকার ফলে পরিঘদের 
ধারাবাহিকতার যথেষ্ট ক্ষতিসাধনই হয় | 

নিরাপত্তা পরিষদের এত সমস্ত দুর্বলতার জন্য গোড়ার দিকে 
পরিঘদের উপর নিতরতা কমে গিয়েছিল | প্রথম তিন বৎসর অর্থাৎ 

1946, 1947 এবং 1948 খৃষ্টাব্দে প্রত্যেক বৎসর গড়ে 132 বার পরিঘদের 
বৈঠক হয়েছিল । পরে অবশ্য নিরাপত্তা পরিঘদ প্রতি বৎসর এতবে শী 
বার বৈঠকে মিলিত হয়নি | একথা ঠিক যে বৈঠকের সংখ্যা থেকে 

বেশী কিছু বোঝা নাও যেতে পারে । তবে শেষের দিকে পরিঘদে 
আলোচিত বিঘয়বস্ত গুরুত্বের দিক থেকে তেমন উল্লেখযোগ্য ছিলনা | 

কোরিয়ার গণ্ডগোল এবং ঘ্রীক্ সমস্যার মত গুরুত্বপর্ণ পরশে যেমন 
হয়েছিল, তেমনি স্ুয়েজ ও হাঙ্গেরী প্রশের আলোচনাও ভেটোর কল্যাণে 

নিরাপত্তা পরিঘদ থেকে সাধারণ সভায় স্থানান্তরিত কর হয়েছে । অনেক- 

ক্ষেত্রে তেটে। প্রয়োগের সম্ভীবনা না থাকলেও দেখা গেছে যে সংশিষ্ট 
রাষ্্সমূৃহ তাদের সমস্যার আলোচনা ও মীমাংসার জন্য পরিষদের থেকে 
সাধারণ সতাকেই বেশী পছন্দ করেছে । এর থেকে রাট্সংধের মধ্যে 



802 | _. রাষট্রসংঘ 

গণতগ্ীকরণের প্রক্রিয়ার কথাই মনে হয় এবং বাস্তবেও দেখা গেছে যে 
শিমিরাপত্তা পরিষদের ( যেখানে সদস্যসংখ্যা অত্যন্ত সীমিত ) পরিবর্তে 
সাধারণ সভাকে (যেখানে সমস্ত সদস্যরাষ্্রই অংশগ্রহণ করে ) 
অধিকতর শক্তিশালী করার পক্ষপাতী সদস্যরাষ্ট্রের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 

»পেয়েছে । 
41960 এর দশকে অবশ্য পরিঘদের ভূমিকার অবনতি রোধ করা 

গেছে | - কঙ্গো এবং সাইপ্রাস প্রশে নিরাপত্তা পরিঘদকেই কাজে 
লাগানো হয়েছে ; কিউবা, স্যাণ্টোডোমিঙ্গো এবং 1965 খৃষ্টাব্দের পাক- 
ভারত সমস্যা নিরাপত্তা পরিঘদই মোকাবিলা করেছে | রোডেশিয়া ও 
দক্ষিণ আক্রিক প্রশ্শে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করার (শুধু মতামত 
পেশ করার নয় ) ব্যাপারেও পরিষদে তত্পরতা দেখা গেছে । মধ্যপ্রাচ্য 
সমস্যায় রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকাকে নিরাপত্তা পরিষদের ভূমিকাই বলা যায় | 
রঙ্গে প্রশে সাধারণ সভার হেনস্তা এবং “শান্তির জন্য এক্য প্রস্তাবের” 
'বাস্তবায়নরোধে অর্থনৈতিক ভেটো প্রয়োগের মুখে সাধারণ সভার 
অসহায়তা--প্রভৃতির জন্য সাধারণ সভাকে শক্তিশালী করার প্রক্রিয়া 
ব্যাহত হয়েছিল । সর্বোপরি, নিরাপত্তা পরিঘদকে সমপ্রসারিত করার জন্য 

চাপ স্ষ্টির মাধ্যমেই পরিষদের ভূমিকার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া 
হয়েছিল | বস্ততঃ শান্তিভঙ্গজনিত সমস্য মোকাবিলায় সাধারণ সভার 
চেয়ে নিরাপত্তা পরিঘদ আকারের দিক থেকেই অধিকতর উপযোগী | 
সাধারণতঃ বৎসরের শেষের তিন-চার মাস ধরে সাধারণ সভার অধিবেশন 
চলে । এর বাইরে যখন তখন এত বড় সভার অধিবেশন আহ্বান 

করার অস্থবিধা অনেক ( জরুরী অধিবেশনের বন্দোবস্ত থাকা সত্বেও )। 

াজকের নিত্য-নৈমিত্তিক সংকটের যুগে রাষ্ট্রসংঘের যে অঙ্গ “এমনভাবে 
গঠিত যাতে সবদা কাজ করতে পারে” ( 28 নম্বর ধারা ) সে অঙ্গের, 
অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিষদের চারি স্পষ্টতই বেশী । যে যুগে 
অঘোঘিত এবং হঠাৎ যুদ্ধই নিয়ম হয়ে দাড়িয়েছে, সে যুগে রাষ্ীসংঘের 
'যে অঙ্গ সঙ্গে-সঙ্গেই সংকটের মোকাবিলা ( যথাযথভাবে না হলেও ) 
রুরতে পারে, সে অঙ্গেরই পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রাথমিক উপায় হিসাবে 
“বজায় থাকার সন্তাবন! প্রবল | শুধু তাই নয়, অতিবৃহতৎ্শজিসিমূহের মত 
ছাড়া যে সংকট নিরসন সম্ভব নয়, সে ধরণের সংকটের মোকাবিলার 
প্রশে নিরাপত্তা পরিষদ ব্যতীত গত্যন্তর নেই | তবে আশার কথা এই 
যে 1970 খৃষ্টাব্দের জুন মাসে পরিষদে সিদ্ধান্ত'হয়েছে যে € চাগিরের 
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28 2) নম্বর ধারা অনুসারে ) নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে পরিষদের 
বৈঠক হবে এবং এ বৈঠকগুলিতে সদস্যরাষ্ট্রগুলি মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধি 
পাঠাবে । এধরণের বৈঠকগুলি গোপন হবে এবং বিশে কোন সংকট 

নিরদনের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ভাবের ব্যাপক 
আদান-প্রদানই এগুলির উদ্দেশ্য হবে । যদি তাই' হয়, তবে বিলম্বে 

হলেও নিরাপত্তা পরিষদে যৌথ সচেতনতা এবং যৌথ দায়িত্ববোধের 

€ যা? অপরিহাধ্য.) উদ্ভব হতে পারে ॥ 



পঞ্চম অধ্যায় 

সাধারণ সভা 

যদি. একটি অতি বিশাল গুহাকৃতি কক্ষের কথা কল্পনা করা যায় 

যার মেঝে সামনের দিক থেকে আরম্ভ করে পিছনের দিকে ঢালু এবং 

যে কক্ষে দেওয়ালগুলি ক্রমশ: ভিতরের দিকে ঝ.কে গন্জাকৃতি ছাদে 
গিয়ে ঠেকেছে, তবেই জাধারণ সভার অধিবেশন-কক্ষ সম্পর্কে ধারণা 

হওয়া সম্ভব | মেঝের সামনের দিকে আছে অর্ধবৃত্তাকারে সাজানো সারি 
সারি সবুজ ডেস্ক এবং নীল রঙের চেয়ার এবং সেগুলির সন্নিবেশ আরও 
একটু সামনের দিকের উচু করা আসন এবং তার পিছনের আরও উঁচু 
করা বিরাট মঞ্চের দিকে মুখ করে । কক্ষের পিছনের দিকে ক্রমশঃ 
উঁচু করা আসনশ্রেণী এবং সেগুলির পিছনে খিলানের উপর "সন্নিবেশিত 

আসনের সারি । খাড়া করে লাগানো কাঠের টুকৃরোর (918) সাহায্যে 

দেওয়ালগুলিতে আলোকের ব্যবস্থা করা আছে এবং আছে ক্যামেরা 

রাখার জন্য সামনে কাচ লাগানো! লম্বা লম্বা খুপরি | আরও পিছনের 
দিকে দর্শকদের আসনশ্রেণীর দিকের দেওয়ালে দেখা যায় বিশাল, 
ঝলমলে, বিমূর্ত অথচ অনেকটা কাকড়ার মত দেখতে দুটি চিত্র । 
মাঝখানের মঞ্চের উপরে আয়ত কাঞ্চনবণের পটভূমিকায় সজ্জিত রয়েছে 
বৃন্তাকার নীল ও সাদা রঙের রাষ্রসংঘের প্রতীক | কক্ষ জুড়ে রয়েছে 
আলোর বন্যা । বিদ্যতালোক গথ্ুজের মধ্যের সরু সিডিপথ (স্পষ্ট- 

ভাবেই দেখা যায় ), টেবিল ও ডেস্ক থেকে ঠিকরে পড়ে এবং লুক্কায়িত 

উৎস থেকে বেরিয়ে এসে সমস্ত কক্ষকে প্রাবিত করে রেখেছে । 
দর্শকদের আসনশ্রেণী বোঝাই । তাঁদের কেউ অনর্গল বকে চলেছেন, 

কারও মুখে প্রশ্ন এবং কেউবা শাস্ত হয়ে বু ভাঘাবিদ প্রদশকের (সরকারী 
বা বেসরকারী) ব্যাখ্যা শুনছেন | দশকগণের সামনের আসনগুলিতে 
সার! বিশ্বের সাংবাদিকদের সমাবেশ | ঝানু সাংবাদিকরা পুরোনো পরিচয় 
ঝালিয়ে নিচ্ছেন এবং নতুনের! হাত পাকানোর চেষ্টায় ব্যস্ত | সাংবাদিকদের 
সামনের অংশ প্রতিনিধিবর্গ এবং বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য সংরক্ষিত ॥ 
দুদিকের পাশের বারান্দা এবং বিশ্রামকক্ষসমূহ থেকে 'লোক নিগমন দেখলে 
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মনে হয় প্রাণচাঞ্চল্যের স্রোত বয়ে চলেছে । করমর্দন, অভিনম্দন, 
আলিঙ্গন এবং কাধ চাপড়ানোর ছড়াছড়ি পড়ে যায় । আসন নির্দেশক 

ও নির্দেশিকাগণ অভ্যাগতদের আসন দেখিয়ে দেন এবং বহিরাগতদের 
সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ না করার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন । 
যাদের ছবি তোল! হয়েছে তাঁদের পুলকিত করে এবং আলোর ঝর্কানিতে 
আশেপাশের লোকদের চমকিত করে আলোকচিত্রকরগণ (7010109212- 

01679) এদিক-সেদিক ঘুরতে থাকেন । অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার পূর্- 
নির্ধারিত সময় বেশ খানিকটা পার হয়ে গেলেও অধিকাংশ প্রতিনিধিই 
নিজেদের আসনে না বসে গল্পে মত্ত থাকেন | অধিবেশনের সময়ের পঁচিশ 

মিনিট এতাবে অতিক্রান্ত হলেও গুঞ্জরণ বন্ধ হওয়ার লক্ষণ দেখা যায়না ॥ 

তারপর হাতুড়ীর শব্দে অধিবেশনের শুরু ঘোঘিত হওয়ার পর সভাপতির 
মঞ্চে ক্ষদ্রাকৃতি (কক্ষের বিশাল আকারের জন্য ) তিন ব্যক্তিকে দেখ। 
যায়। আবার হাতুড়ীর শব্দে গল্পে মত্ত ছোট ছোট দলগুলি ভেঙে যায় 

এবং ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে সবাই আসন গ্রহণ করেন । অধিবেশন আরন্ত 
হওয়ার পূর্বে প্রার্থনা ও ধ্যানের জন্য এক মিনিট নীরবতা পালন করার 
রীতি থাকলেও এ সময়টা চলচ্চিত্রগ্রহণ যন্ত্রের ঘূর্নজনিত শব্দে সরব 
হয়ে ওঠে । এ সবের মধ্য দিয়েই সাধারণ সভার আরেকটা অধিবেশনের 
সূচনা হয় । 

অধিবেশনের প্রথম কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পরে অবশ্য প্রারন্তিক 

সজীবতা আর দেখা যায়না | উপস্থিতি কমে আসে এবং বিশিষ্ট অতিথি- 
দের জন্য সংরক্ষিত এনাকায় হয় সাধারণ দর্শকগণ নিজেদের কৌতৃহল 
চরিতাথ করতে ঢ্কে পড়েন, নয় কোন উতপীড়িত সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের 
মুখপাত্রগণ তাঁদের বক্তব্য পেশ করার সুযোগের জন্য ধৈধ্যসহকারে অপেক্ষা 
করেন । দর্শকদের আসনশ্রেণী বোঝাই থাকলেও সাংবাদিকদের আসনে 
পাঁচ-ছয়জনের বেশী সাংবাদিককে দেখা যায়না | সবাধিক পরিচিত 

সাংবাদিকগণ সচিবালয়ের অপরপ্রান্তে তাঁদের জন্য নিদিষ্ট কক্ষে বসে 
যন্ত্রযোগেই সাধারণ সভার সম্পূর্ণ কাধ্য-বিবরণী শুনতে পান। প্রতিনিধিদের 
সকলেও অধিবেশনে উপস্থিত থাকেননা | তীদের জন্য নিদিষ্ট 

আনুমানিক বারশত আসনের অর্ধেকেরও বেশী খালি পড়ে থাকে । এবং 
যেসমস্ত প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন, তাঁরা কখনও চলমান বক্তুতার দিকে 
খানিক মনোনিবেশ করেন, কখনও কোন পরিচিতের সাথে একটু গল্প 

করেন, কখনও বা কোন সহকর্মী অথবা স্বকীয় প্রতিনিধিদলের সচিবের 
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পেটমোটা ( নিউইয়র্ক টাইমস্ বা সকালে আসা স্ব্দশীয় সরকারের 
তারবাতীয় ঠাসা ) ঝোলার দিকে তাঁকিয়ে থাকেন | নিরাপত্তা পরিঘদের 
বিতর্কের তুলনায় সাধারণ সভার বিতর্কে (বিতর্ক বললে অবশ্য বাড়িয়ে 
বল। হয়) যুগপৎ অনুবাদের জন্য ধারাবাহিকতা বজায় থাকলেও বক্ত.তায় 

অস্বাভাবিক বাক্যবাগীশতা ও অপ্রাসঙ্গিকতার ( নিরাপত্তা পরিঘদের তুলনায় ) 
জন্য সেই ধারাবাহিকতার অনেকখানিই মাঠে মারা যায় । স্বদেশীয় 
পররিচ্ছদে শোভিত আফ্রিকার এবং এশিয়ার কিছু প্রতিনিধির কথা, 
অথবা কোন লাতিন আমেরিকার প্রতিনিধির বক্ততায় নিভেজাল 
বাগাড়ঘ্বরতার কথা বাদ দিলে সাধারণ সভার অধিবেশনে তেমন বর্ণাঢ্য 
বা আকর্ধণীয় কিছু চোখে পড়ে না। বরং বলা যেতে পারে যে, 
নিরস আলোচনার মধ্য দিয়ে সাধারণ. সভার অধিবেশন টিমে তালেই 

গ্রগততে থাকে.। তবৃও, উত্থাপিত বিঘয়বস্তরর বৈচিত্র্য এবং মতানৈক্যজনিত 
তিক্ততার দিক থেকে দেখতে গেলে সাধারণ সভার বিতরককে কিছুতেই 

উচ্ছ.জ্বল বল চলেন! । নতুন বক্তাকে মঞ্চে আহবান করা ছাড় 

সতাপতিকে বড় একটা কথা ঘলতে শোনা যায়না | সভার কাজকম 
শখগতিতে এগুলেও এবং তাতে উদ্যোগের বিশেষ কোন লক্ষণ না 
থাকলেও সভার কাজের মন্থর গতিকে সর্বেব উদ্দেশ্যহীন বলা চলেনা | 

কোন বৃটিশ দর্শক অবশ্য সাধারণ সভা এবং ওয়েষ্টমিনষ্টারের 
সংসদের মধ্যে কোন সাদৃশ্যই খঁজে পাবেননা | বৃহদাকারের জন্য 

সাধারণ সভাকক্ষ বিতর্ক সত হিসাবে বেমানান ( সেণ্ট স্টিফেনের ধারণা 
অনুযায়ী ), অথবা বক্তাগণ নিজেদের আসনের নিকট না দাড়িয়ে মঞ্চে 
উঠে বক্ততা করেন বলেই যে এই বেসাদৃশ্য তা মোটেই নয় । এধরণের 
বৈশিষ্ট্যের নজির অবশ্য ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের অংসদগুলিতে দেখা 

যায় । যেসমস্ত বহিরাগত সাধারণ সভাকে “বিশ্বের আইনসভ1* বলে 

সহজেই বিশ্বাস করতেন, তারা অবশ্য সভার কাজে অগোছালো ভাব 
দেখে বিস্মিত না হয়ে পারেন না | এখানে রাজনৈতিকদল বা দলের 

পরিঘদীয় নেতাঁদের বা পরিঘদীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার স্বাভাবিক প্রণালী 
দেখতে পাওয়৷ যায়না | এখানে সরকারী দলও নেই, বিরোধীপক্ষও 
নেই | আসন ব্যবস্থার দিক থেকে দেখতে গেলে এখানে সামনের 
সারিতে বসা বা পিছনের সারিতে বসা সদস্যদের মধ্যে পার্থক্যও করা 

যায়না | বৃটিশ রাজ্যনীতির চিরাচরিত নিয়মানুসারে সরকারী ক্ষমতার 
মসপব্যবহারের দায় সাধারণ সভার কারও ধাড়েই চাপানো যায়না | 
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জিমার্পের কথায় এখানে কেউ গৃহস্বামী বা অতিথি নন। সকলেই 
স্বদেশ থেকে সমান দরে । উপরিউক্ত বৈসাদৃশাগুলি ছাড়াও বিশেষ 
করে বৃটিশ প্রতিনিবিদলভুক্ত সংস্দসদস্যের চোখে শৃংখলার যে অভাব . 
ধরা পড়েছিল তা" সাধারণ সভার অনেক সদস্যের কাছে অনুভূত 
হয়েছিল | 

সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে গেলে বৃটিশ হাউস অব্ কমন্সের 

অভিজ্ঞতা কোন কাজে আসে না বললেই হয়। যুক্তরাস্্রীয় কাঠামো, 
গোষ্ঠীভিত্তিক ভোটদান, অধিবেশনে ধারাবাহিকতার অভাব এবং প্রায়শই 

কোন সিদ্ধান্তে পৌছনোর অপামধ্যের (ইচ্ছাকৃত) দিক থেকে দেখতে 
গেলে সাধারণ সভাকে বরং ট্রড ইউনিয়ন কংগ্রেস” বা “লেবার পার্টি 
কন্ফারেন্সের' সাথে তুলনা করা চলে । তবে সাধারণ সভায় সংঘবদ্ধতা, 
শৃঙ্খলা প্রভৃতি তেমন একটা না থাকায় একে কোন বৃটিশ রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তুলনা না করাই ভাল । বরং কোন যুক্তরান্্রীয় দেশের 
(যেমন মাকিন যুক্তরাষ্ট্র) টিলেঢালা, অসংবদ্ধ, আইনর্ঘেষা অথচ বিশৃঙ্খল 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই সাধারণ সভার সাদৃশ্য বেশী। চাঁপ- 
স্থ্টিকারী গোষ্ঠটীসমূহের দিক থেকে, সংখ্যালঘিষ্ঠ সমপ্রদায়গুলির ক্ষমতার 
দিক থেকে, বিভিন্ন রাজ্যের অধিকার রক্ষায় কংগ্রেসের আগ্রহের দিক 

থেকে এবং কংগ্রেসের মধ্যে নিয়নত্রণ-ক্ষমতার ব্যবহার-প্রণালী পরিবর্তনের 
দিক থেকে দেখতে গেলে মাকিন কংগ্রেসের সঙ্গে সাধারণ সভার অনেক 
মিল খুজে পাওয়া যায়। তবে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ রাজনৈতিক 
দল্গুলিব্র চতুবৎসরান্তিক সম্মেলনের সাথে সাধারণ সভার মিল অনেক 

বেশী । কারণ এধরণের সন্মেলনে স্বার্থের বিভিন্নতা মাকিন মহাদেশ- 
্যাপী (বিশ্বব্যাপী না হলেও )7) ধর্ম, জাতি, স্বার্থ এবং দৃষ্টিতজির 
বৈচিত্র্যের ব্যাপকতার আকার খানিকটা ছোট হলেও প্রকারভেদের 

দিক থেকে মোটেই তা? নয়। সাধারণ সতাও মাঁকিন রাজনৈতিক 

দলগুলির সম্মেলনকে শুধু কমস্চী গ্রহণের কেন্দ্র বললে ভুল হবে। 
উভয়কেই বিভিন্ন ভাবধারা ও দৃষ্টিভলির মিলনকেন্্র বলা চলে । 
অস্তিত্বকাল, এঁতিহন্য এবং ক্ষমতাসচেতনতার দিক থেকে দেখতে গেলে 
উভয়ক্ষেত্রেই সমষ্টিকে অংশসমূহের কাছে হার মানতে হয় । উভয়- 
ক্ষেত্রেই অংশসমূহের উপর সমষ্টির নিয়ন্ত্রণক্ষমতা সীমিত। জআাগত 
প্রতিনিধিদের পরিচয়পত্র ও স্বীকৃতি এবং নিয়ন্ত্রণজনিত সমস্যা উভয় 

স্মলেই দেখা দেয় | মাকিন দলুগুলির সম্েলনে বিভিন্ন রাজ্য থেকে 
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সমবেত প্রতিনিধিদলের বিরোধে কোন প্রতিনিধিদলকত্ক সীমিত: 
সময়ের জন্য সভাস্থল পরিত্যাগ অথবা সম্মেলন থেকে অপসারণের ঘটনা 
ঘটে থাকে । এককভাবে কিছুই সম্ভব নয়। বলে উভয়স্বলেই সমবেত 
প্রতিনিধিদলগুলিকে নিজ নিজ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য পারস্পরিক 

সমঝোতার পথে অগ্রসর হতে হয় | উভয়স্বলেই কখনও বক্ততামঞ্চ 
থেকে জনগণের নিকট আবেদন, কখনও স্বাথের ভিত্তিতে গোপন 
বোঝাপড়াকে কৌশল হিসাবে অবলম্বন করতে হয় | মাকফিন রাজনৈতিক 

দলের সম্মেলনে বিরুদ্ধদলের ভয় এক্যস্থাষ্টকারী প্রভাব হিসাবে কাজ 

করে। সাধারণ সভার ক্ষেত্রে অবশ্য তা+ হয়না | তবে উভয়ক্ষেত্রেই 
( সমানভাবে ন! হলেও) জনসাধারণের (যাঁরা প্রতিনিধিবগকে প্রেরণ 

করে থাকেন) দিকে লক্ষ্য রেখে সমঘবত প্রতিনিধিদলগুলিকে কিছু 
করতেই হয় । 

আনুষ্ঠানিক অথে সাধারণ সভার গঠন খুবই সরল | প্রত্যেক বৎসর 
সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার এর নিয়মিত অধিবেশন শুরু হয় । 
প্রত্যেক সদস্যরাষ্্ী পাঁচজন প্রতিনিধি পাঠাতে পারে । তাদের সঙ্গে 
পাঁচজন সহকারী থাকতে পারেন (প্রতিনিধিদলগুলির সঙ্গে প্রায়শই 

বেশ কিছু উপদেষ্টা, বিশেধজ্ঞ এবং অধস্তন থাকেন)। আগের বৎসরের 
সভাপতির € অথবা তার দেশের প্রতিনিধিদলের নেতার ) সভাপতিতে 
অধিবেশন আরন্ত হয় এবং সাধারণ সভার নূতন অধিবেশনের প্রথম 
কাজ হলো পরবর্তী এক বৎসরের জন্য একজন সভাপতি নির্বাচিত 
করা । কোন বৃহৎ্শক্তির প্রতিনিধিকে সাধারণ সভার সভাপতিপদে 
নির্বাচিত না করা প্রচলনে (জাতিপুঞ্জেও যেমন হয়েছিল ) দাঁড়িয়ে 
গেছে । তার অর্থ এই নয় যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ 

সাধারণ সভার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেননি । সভার প্রথম সভাপতি 
মিঃ স্পাক (বেলজিয়ামের প্রতিনিধি) থেকে আরম্ভ করে এ পধ্যস্ত 

কৃতী ব্যক্তিগণই এই পদ ভূষিত করেছেন । সভাপতির ক্ষমতা সীমিত 
হলেও তিনি ব্যক্তিগত প্রভাবের বলে অধিবেশনের সুষ্ঠু পরিচালনা করতে 

এবং বিভিন্ন সভ্যরার্ট্রের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের মুখে রাষ্ট্রসংঘের স্বার্থরক্ষা 
করতে পারেন । অন্যান্য বড় ধরণের সভার সভাপতির যে গুণগুলির 

প্রয়োজন হয় সাধারণ সভার সভাপতিরও তাই | অর্থাৎ তার সাফল্যের 
জন্য প্রয়োজন হয় অসীম ধেধ্য, মুখ চিনে রাখার ক্ষমত।, বিভিন্ন 
প্রতিনিধিদের ব্যক্তিগত এবং জাতীয় পক্ষপাতিত্ব ' এডিয়ে যাঁওয়ার, 
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কৌশল, রসবোধের সঙ্গে স্বকীয় পদের মধ্যাদা সম্পর্কে সচেতনতা, 
কাধ্যপ্রণালীগত খঁটিনাটি সম্পর্কে প্রাঞ্জল ধারণা, কার্যযগতি সম্পর্কে 
ধারণ। এবং ভার মেজাজ অনুধাবন করার সহজাত বোধশক্তি। একথা 
বলা চলেনা যে, সাধারণ স্ভার সকল সভাপতিই উপরিউক্ত সবগুলি 

গুণের অধিকারী ছিলেন । তবে কাউকেই সর্বেবভাবে নিজের গুণের 
উপরই নির্ভর করতে হয়নি । সভাকক্ষে তাঁর পাশে মহাসচিবৈর প্রধান 
সহায়ক (০109 46 08017090) বসেন | সাধারণ সভার বিষয়ে তিনিই 

অধস্তন সচিব এবং কোন আইন সভার অধ্যক্ষকে সংসদীয় করণিক 
€91119177011021% 01611) যে ধরণের সাহায্য করে থকেন, সাধারণ 

সভার সভীপতিও তার কাছ থেকে সেরকম সাহায্য পেয়ে থাকেন । 
1946 খৃষ্টাব্দ থেকে 1962 খৃষ্টাব্দ পব্যন্ত এই পদের নাম ছিল মহাসচিবের 
প্রশাসনিক সহকারী (5%5090%6 4১551508170 10 116 9201902% 

0506781) এবং ত্র সময়ে এই পদের অধিকারী মি: আযাণ্র করডিয়ারের 

কর্মকৌশল, প্রথর বৃদ্ধিবৃত্তি এবং নিষ্ঠার ফলে সভার সভাপতি পদের 
বিবর্তন আকাঙ্ঘিত পথেই হয়েছে । ভারতের মিঃ ভি. সি. নরসিংহম্ 
এখন সভার অধস্তন সচিবের পদ অলঙ্কত করছেন। গোপন ব্যালটে 
সভাপতি পদে নিবাচন হয় এবং প্রচুর ভোটে নিবাচিত হতে পারেন 
এমন একজন প্রাথাঁ সম্পর্কে বোঝাপড়া আনুষ্ঠানিক অধিবেশন আরন্ত 
হওয়ার প্বেই গোপন আলোচনাবলে হয়ে থাকে। সভাপতিপদের 
জন্য গোড়ার দিকে কিছুকাল তীব প্রতিত্বন্দিতা হয়েছে ।' সেজন্যই 
আনুষ্ঠানিক নিবাচনের পূর্বেই প্রার্থী সম্পর্কে মতৈক্যে পৌঁছনোর জন্য 
প্রচেষ্টা জোরদার করা হয়েছে | ফল সাধারণ সভার পরবতী সভাপতির 
নাম অধিবেশন আরন্ত হওয়ার প্রাক্কালে নামেমাত্রই গোপন থাকে । 

সাধারণ সভার নিয়মাবলী অনুসারে গভাপতি ছাড়াও সতেরোজন সহ- 

সভাপতি এবং সাধারণ সভার সাতটি স্থায়ী সমিতির জন্য সাতজন অধ্যক্ষ 
নিযুক্ত হুন। উপরিউক্ত পচিশজন পদাধিকারীগণের সমাষ্টতে এবং সাধারণ 
সভার সভাপতির নেতৃত্বে একটি “সাধারণ সমিতি” (0606181 (00100716666) 
স্থাপিত হয় । এই সমিতিকে প্রত্যেক অধিবেশনের ব্যবস্থাপক সমিতি 
আখ্যা দেওয়া যেতে পারে । কোন সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের একাধিক 

সভ্য যাঁতে সাধারণ সমিতিতে নিবাচিত হতে না পারেন এবং প্রাতি- 
নিধিত্বের দিক থেকে এই সমিতির গঠনে যাতে যথার্থতা রক্ষা করা হয় 
সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয় | প্রণালীগত কিছু বিষয়ের দায়িত্ব এই সমিতিকে 
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বহন করতে হয় । সেগুলি হলো £ অধিবেশনের কর্মসূচী ও বিতর্কে 
অগ্রাধিকার প্রদান সম্পকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, স্থায়ী সমিতি সাতটির মধ্যে 
কাধ্যবণ্টন এবং সেগুলির কাজের সমনুয়সাধনঃ অধিবেশন সমাপ্তির দিন 
ধাধ্য করা এবং সভাপতিকে তাঁর দার়িত্বপালনে সহায়তা করা । একথা 

অবশ্য উল্লেখ করা উচিত যে, এই সমিতি উপদেষ্টা হিসাবেই কাজ করে 
থাকে । এর সুপারিশ গ্রহণ করা না করা সাধারণ সভার ইচ্ছাধীন । 

সাধারণ সভায় প্রণালীগত বিষয় গুরুতর হতে পারে বলে অনেকেরই ভয় 
থাকে (সে ভয় এ পধ্যস্ত অমূলক বলেই দেখা গেছে ) পাছে সাধারণ 
সমিতি স্বৈরাচারী হয়, এজন্যই এই সমিতির সভ্যপদের ( বিশেষ করে 
সহসভাপতির পদসমূহ ) জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায় । সহ-সভাপতির 
সংখ্যা প্রথমে ছিল সাত এবং এও ধরে নেওয়া! হয়েছিল যে এই সাতজনের 

পাঁচজন হবেন নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধি | 
সাধারণ সভার সভাপতি এবং স্থায়ীসমিতিগুলির অধ্যক্ষগণ ক্ষুদ্র রাষ্্রসমূহের 
প্রতিনিধি হবেন | এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতেই বৃহৎ পঞ্চশক্তি ধরে 
নিয়েছিল যে সাধারণ সমিতিতে তাদের মুখপাত্র হিসাবে পাঁচটি সহ- 

সভাপতির পদ তাদের পাওয়৷ উচিত । এ ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্বের যথাথতার 
নীতি বজায় থাকছেন বলে ক্ষদ্ররাষ্্রগুলি অভিযোগ করলে সহ-সভাপতির 
সংখ্য। বাড়িয়ে 1956 খৃষ্টাব্দে করা হয় আট, 1957 খৃষ্টাব্দে তেরো, 
এবং রাষ্ট্রসংঘের সদস্যসংখ্য। প্রচুর বেড়েছে বলে 1963 খৃষ্টাব্দে কর। হয় 
সতেরো | এই সতেরোজনের বিভাজন ব্যবস্থা নিমরূপ £ 

09) এশিয়া ও আফ্রিকার সদস্যরাষ্ট্রসমূহ থেকে সাতিজন ; 

(৮) পূর্ব ইউরোপীয় সদস্যরা্রসমৃহ থেকে একজন ; 
(০) লাতিন আমেরিকার সদস্যরাষ্রসমূহ থেকে তিনজন ; 
(৫) পশ্চিম ইউরোপীয় এবং অন্যান্য সদস্যরাষ্্রসমূহ থেকে 

দুজন ; 

(০) নিরাপত্তা পরিঘদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্র থেকে পাঁচজন | 
হিসাবের খাতিরে অবশ্য উপরিউক্ত যে কোন দুইটি শ্রেণীর মধ্যে একবার 
অধিক্রমণের (95980) ব্যবস্থা হয়ে থাকে । 

স্থায়ী সমিতিগুলির সাতজন অধ্যক্ষের পদ একই রকমভাবে সদস্য- 
রাষ্ট্রসমূহের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে তাগ করে দেওয়া হয় । অতএব দেখ! 
যায় যে, সাধারণ সভার সবচেয়ে স্পষ্ট গোষ্ঠীগুলির অস্তিত্বের আনুষ্ঠানিক 

স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে থাকে এবং সাধারণ সমিতিকে ( অস্ুবিধাজনক- 
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ভাবে ) বৃহদাকার ও অনমনীয় করে ফেলার ভয় থাকলেও এর “গণতস্ত্রী- 

করণের* পথে বেশ খানিকটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে | 

সভার সংগঠন ও কাজের দিক থেকে দেখতে গেলে “পরিচয়পত্র- 
সংক্রান্ত সমিতির (01609106815 00010071066) উল্লেখ অপরিহাধ্য | সভার 

প্রত্যেক অধিবেশনে নির্বাচিত নয়টি সদস্যবাষ্র নিয়ে এই সমিতি গঠিত হয় | 
এই সমিতিতে সদস্যপদের ধারাবাহিকতা খাকেনা বললেই চলে | তবে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়ে ইউনিয়ন 1952 খৃষ্টাব্দ থেকেই এই সমিতিতে 
নিরাচিত হয়ে আসছে । এর থেকে জনগণতান্ত্িক চীনের রাষ্ট্রসংবভুক্তির 
প্রশে দুই বিরুদ্ধমতের মুখ্য প্রতিভূ হিসাবে এই দুই' শক্তির ভূমিকার কথাই 
মনে হয় | এই. সমিতির ক্ষমতা উপদেশদানেই সীমাবদ্ধ । পরিচয়পত্র 
সম্পকিত বিরোধের প্রশে বিতক মূল সভায়ই হয়ে থাকে । 

সাধারণ সভার আনুষ্ঠানিক সংগঠনের বিবরণ দেওয়া হয়ে গেলেও 

সভার একটা বিশেষ প্রথার উল্লেখ ন করলেই নয় | এই প্রথা আনুষ্ঠানিক 
না হলেও সভার কাধ্যাবলীর সুষ্ঠুসম্পাদনে এর অবদান (1948 খৃষ্টাব্দ 
থেকেই ) সভার অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার তুলনায় কম নয়। সতার 
সভাপতিকর্তু ক আয়োজিত সাপ্তাহিক ভোজসভার কথা বলা হচ্ছে । এতে 
উপস্থিত থাকেন স্থায়ী সমিতি সাতটির অধ্যক্ষবৃন্দ, মহাসচিব ও তার 
সহকারীগণ, এবং সমিতিগুলির সচিবগণ। এই ভোজসভায় প্রত্যেক স্থায়ী 
সমিতির অধ্যক্ষ তার সমিতির কাজের বিবরণ দেন এবং যে সমস্ত সমস্যা 
সমাধানে পরামশের প্রয়োজন সেগুলি উপস্থাপিত করেন । এর পরেই 

হয় সাধারণ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা | সাপ্তাহিক ভোজসভার ফলে স্থায়ী 
সমিতিগুলিতে একই ধরণের প্রথা প্রচলন, প্রয়োজনে কোন বিঘয়ের এক 

সমিতি থেকে অন্য সমিতিতে স্থানান্তর এবং সাধারণ সভার পূর্ণাঙ্গ 
অধিবেশনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন সমিতির সময়সূচী সম্পকে সুষ্ঠ 
পরিকল্পন৷ গ্রহণ সম্ভব হয় । 

সাধারণ সভা মূলতঃ বিতর্কসভা৷ এবং বিতকসভার সমস্ত দোঘগুণই এতে 
আছে । প্রশ্ন হলো, সভার বিতকের বিষয়বস্তু কি? চার্ারের 10 নগ্বর 
ধারা বলে, সাধারণ সভ। “বর্তমান চাঁগিরের এক্তিয়ারের যাবতীয় প্রশ 
সম্পর্কে বা বিষয় সম্পর্কে অথবা বতম্নান চার্টার অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্- 
সংঘের যে কোন অঙ্গের কাধ্যসমূহ বা ক্ষমতাবলী সম্পর্কে আলোচনা 
করতে পারবে |” সভার আলোচনার বিঘয়বস্ত এর চেয়ে ব্যাপক হতে 
পারেনা । অথচ শতাধিক সদস্যবিশিষ্ট আলোচনার এই বিশুসভার 
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কর্মসূচী এবং বত] নিন্ুপণ কর! দুরূহ | মহাসচিব সভার প্রত্যেক 
অধিবেশনের কমসূচীর খসড়া জুলাই মাসে করে থাকেন এবং সভার নিয়ম 

অনুসারে কিছু কিছু বিষয়, যেমন, মহাসচিবের বাৎসরিক প্রতিবেদন, 

রাষ্্রসংধের অন্যান্য অঙ্গসমূহের প্রতিবেদন, সভার বিগত অধিবেশনের 
অবশিষ্ট বিষয়সমূহ এবং রাষ্্রসংঘের যে কোন সদস্যরাষ্ট্রকর্তৃক প্রস্তাবিত 
বিঘয়সমূহ সাধারণ সভার কর্মসূচীভুক্ত করতেই হয় | স্পষ্টত:ই সবকিছুই 
সভার সাময়িক (2:9515101091) কমসূচীভুক্ত হয়ে থাকে এবং তার সাথে 
রা বিষয়সমূহ € জুলাই থেকে সেপে্টম্বর মাসের ফসল ) যুক্ত হওয়ার 
র “ঠাই নাই ঠাঁই নাই* পরিস্থিতির উত্তব হয়! সভার সাময়িক কষ্ম- 
রা সাধারণতঃ নব্বইটি বিষয়বস্ত "স্বান পেয়ে থাকে এবং তার সাথে 

অতিরিক্ত পরস্তাবসমূৃহ যুক্ত হলে মোট বিঘয়বস্তর সংখ্যা সহজেই শতাধিক 
হয়ে যায় । 

প্রথমে সাধারণ সমিতির গোপন বৈঠকে এই কর্মসূচীর খসড়ার 
পর্ধযালোচনা হয় | এই সমিতি সাধারণতঃ খসড়ার কোন বিঘয়বস্ত 
সরাসরি নাকচ করেনা | তবে বিষয়বস্তুর অধিক্রমণি (0%118) এবং 

একই বিয়ের পুনরালোচন৷ নিবারণের জন্য কর্মসূচীর কোন কোন বিষয়কে 
নূতন করে সাজানো হয়ে থাকে। অথবা কোন বিষয়বস্তকে খসডাভুক্ত 

একই রকমের অন্যকোন পদের সাথে জুড়ে দেওয়৷ হয়ে থাকে । প্রচলিত 
প্রথা এবং নজিরের ভিত্তিতেই সাধারণ সমিতি সুপারিশ করে থাকে এবং 

তা সাধারণ সভাকর্তৃক গৃহীত হলেও প্রত্যেক বছরই কিছু কিছু 
বিতেদমূলক বিঘয়বস্ত থেকেই যায়! এগুলি নিয়েই সাধারণ সতায় দীর্ঘ 
এবং তিক্ততাপর্ণ বিতর্ক হয় | এধরণের বিতকই (যা অধিবেশনের 
মাঝামাঝি পধ্যন্ত গড়িয়ে যায়) নিন্দুকদের সবচেয়ে বড় খোরাক হয়ে 
দাড়ায় । সাধারণ সভার প্রকৃতি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাবশতঃ অনেকেই 
কর্মসচী-সংক্রান্ত মতবিভেদকে কঠোর ভাঘায় সমালোচনা করে থাকেন । 

এধরণের সমালোচনা যথাযথ নয় কারণ সাধারণ সভার আলোচনার 

বিষয়বস্ত সতার সাব্্বভৌম সদস্যরাষ্ীসমূহের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নিভভর- 

শীল । এদিক থেকে সাধারণ সভ। বৃটিশ সংসদের সম্পূর্ণ বিপরীত । কর্ম- 
স্চীসংক্রাস্ত বিতর্কের মূলে থাকে সাধারণ সতা। অথব। রাষট্রসংঘের ক্ষমতার 
পরিমাণ নিয়ে ছন্ব, অর্থাৎ, সদস্যবাষ্ট্রসমহের সার্বভৌমত্বের উপর গ্রহণ- 
যোগ্য বিধিনিঘেধসংক্রান্ত প্রশ | কোন রাষ্্রের' কাজ সম্পর্কে বিতর্ক 
করার অর্থই হ'লে প্র রাষ্ট্রের কাজের যথারতা সম্পকে প্রশ্শ তোলা । 
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এতে সংশ্রিষ্ট রাষ্ট্রের জাতীয় গৌরবই শুধু ধল্যুন্ঠিত হয়না, অনেক সময় 
জাতীয় নিরাপত্তাও ব্যাহত হতে পারে (যদি সরকারী প্রচারের ফলে 
সংশ্রিষ্ট রাষ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ অথবা সংখ্যালধিষ্ঠ সমপ্রদায় আর্বেগে অন্ধ 

হয়ে পড়ে )। বিশেষ করে জাতিগত ব৷ বর্ণসংক্রান্ত পরশে এধরণের ঘটনা 
ঘটতে দেখা! গেছে । উদাহরণত্বরূপ আলজেরীয় প্রশে অথবা দক্ষিণ 
আক্রিকার বণ-বৈঘম্যের নীতির প্রশে সাধারণ সভার বিতর্কের উল্লেখ করা 
যেতে পারে | - এধরণের বিষয় এত বেশী বিতর্কমলক বলে ““সর্তোভাবে 
কোন দেশের আভ্যন্তরীণ এক্তিয়ারে পড়ে" এমন বিষয়ে রাষ্্রসংঘকর্তৃক 
হস্তক্ষেপের উপর নিঘেধ (চার্ারের 20?) নঘ্বর ধারা বলে) সহজেই 

চাঠারভুক্ত হয়েছে । তবে একদিক থেকে একথাও ঠিক, যেমন ভারতের 
মিঃ কৃষ্ণ মেনন বলেছিলেন € আলজিরিয়া প্রসঙ্ষে, কাশ্মীর প্রসঙ্গে 
নয়) ফে আলোচনার অর্থই হস্তক্ষেপ নয় । আবার এও বলা যেতে 

পারে যে, সাধারণ শভায় কোন সংশয়মূলক বিষয় উথাপনের উদ্দেশ্য 
হচ্ছে সংশ্রিষ্ট রাষ্ট্র বা রা্রসমূহের উপর নৈতিক চাপ স্ষ্টি করা এবং 

কোন বিষয়কে সাধারণ সভায় উত্থাপন করতে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে সংশিষ্ট 
দেশের কাধ্যধারা সম্পর্কে অন্যান্য দেশকর্তৃক সমালোচনার স্থযোগ করে 
দেওয়া | 

উপরিউক্ত বিভিন্ন কারণেই কোন বিষয়কে কর্মসূচীবহির্ত রাখার 
প্রচেষ্টা প্রায়শঃই ফলপ্রসূ হয়না । সাধারণ সভার পরিবেশের দিক 
থেকে দেখতে গেলে কোন বিঘয়কে আলোচনার বাইরে রাখার চেষ্টাকে 
শুধু সন্দেহের চোখেই দেখা হয়না, মনে হয় যে, সংশিষ্ট রা কিছু 
লুকোতে চাইছে অথবা গহিত কিছু করে বসে আছে। তাছাড়া, 
কোন বিঘয়কে কর্মসূচীবহিভ্ভত রাখার প্রচেষ্টা অর্থহীনও | কারণ 
কোন কিছুর কম্স্চীভুক্তি সম্পর্কে যুক্তি-তর্কের অবতারণা উক্ত বিঘয়- 
সম্পর্কে আলোচনারই নামান্তর | তত্বগত দিক থেকে কর্মসূচীর গ্রস্থনার 
সময় কোন বিষয়ের সারাংশ প্রয়োজনেই এসে পড়ে । ফলে কোন 
বুদ্ধিমান প্রতিনিধি কোন কিছুর সমালোচনা করতে চাইলে কর্নস্চীর 
্রন্থনার সময়ই করতে পারেন । অতএব কোন বিষয়ের কর্সূচীতুক্তির 
প্রশে তীব্র প্রতিবাদ ন] করাই বুদ্ধিমানের কাজ । বরং সংশ্রিষ্ট বিষয়ের 
কর্মসূচীভুক্তি আপত্তিকর ভাষায় যাতে না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখাই 
উচিত | যেমন, “করুরিটানিয়ার বিরুদ্ধে নির্লজ্জ আক্রমণ” এর পরিবর্তে 
““কুরিটানিয়ার প্রশ* হলে প্রতিবাদ না করাই বিচক্ষণতার পরিচায়ক | 

$& 
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কর্মসূচী সম্পর্কে মতৈক্য (অন্ততঃ সমস্ত বিষয়ের অন্তভক্তি গ্রহণ 
যোগ্য ) হওয়ার পর সাধারণ সভা সাধারণ সমিতির সুপারিশের ভিত্তিতে 

কর্মসূচীর বিভিন্ন বিষয় সাতটি স্থায়ী সমিতির মধ্যে বন্টন করে দেয় ।' 
সাধারণ সতাও ইউরোপীয় সংসদগুলির মত অথবা মাফিন কংগ্রেসের 

মত ( বৃটিশ সংসদ অবশ্য ব্যতিক্রম ) বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সমিতির মাধ্যমেই 
অগ্রসর হয় এবং শুরু থেকেই কোন বিষয়ের বিবেচনার জন্য সমিতি- 

গুলির উপর দায়িত্ব অর্পণ করে। জাতিপুঞ্জের নজির অনুসরণ করে 

প্রস্ততি কমিশন প্রথমে ছয়টি সমিতির ব্যবস্থা করে । সেগুলি হলো £ 
প্রথম (রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিষয়সংক্রান্ত) সমিতি ; দ্বিতীয় 
(অর্নৈতিক ও আথিক বিষয়সংক্রান্ত ) সমিতি ; তৃতীয় ( সামাজিক, 
মানবিক, সাংস্কৃতিক বিঘয়সংক্রান্ত ) সমিতি ; চতুর্থ ( অছিসংক্রান্ত ) 
সমিতি; পঞ্চম ( প্রশাসনিক বিষয় ও বাজেটসংক্রান্ত ) সমিতি ; ঘঞ্ঠ 

( আইনসংক্রান্ত ) সমিতি | 
আপাতঃদৃষ্টিতে এই ব্যবস্থা তখন যথেষ্ট মনে হলেও বাস্তবে এ 

ব্যবস্থা মোটেই যথেষ্ট হয়নি | দ্বিতীয় সভার সময়েই দেখা যায় যে 

প্রথম সমিতি কাজের চাপ সামলাতে পারছে ন৷ এবং প্রথম সমিতির ভার 

লাঘব করার জন্য একটি অস্থায়ী সমিতি (4৫170০ 00107716666) 
গঠিত হয় । এই অস্থায়ী সমিতি পরে স্থায়ী হয়ে যায় এবং এর নাম 
দেওয়া হয় “বিশেষ রাজনৈতিক বিঘয়সংক্রাস্ত সমিতি (9০9০19] 
2১011601021 (0010010016696) | তবে একে সপ্তম সমিতি বলে নামকরণ 

করা হয়নি । 

সমস্ত সভ্যরাষ্রগুলি এর প্রত্যেকটি সমিতিতে আছে বলে এই 

সমিতিগুলিকে বিকল্প সাধারণ সভা বল! যেতে পারে । এই কারণেই 
আইন প্রণয়ন বিষয়ক এবং পধ্যবেক্ষণমূলক কাজ (সংসদীয় সমিতির 
মত) করতে গেলে সাধারণ সভার সমিতিগুলির পারদশাতা কমে 
যায় । এ ছাড়া কোন উপায়ও নেই । কারণ সংসদীয় সমিতি- 
গুলিকে যেমন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কথা ভাবতে হয়, সাধারণ 

সভার সমিতিগুলিকে শতাধিক সাবভৌম সদস্যরাষ্ট্রের কথা খেয়াল 
রাখতে হয় । এ ছাড়াও কারণ আছে । সভার পৃণ্রাঙ্গ অধিবেশনে প্রচুর 

কাজের চাপ থাকে বলে সবচেয়ে গুরুত্বপূণ্ণ বিষয়ে বিতর্ক সমিতি- 
গুলিতেই হয়ে থাকে । সাধারণ সভীকে এমন একটি সার্কাস বলা যেতে 
পারে যেখানে আসল খেলা মূল আসরে হয়না | - বিঘয়বস্তর গুরুত্ব 
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অনুসারে বৈদেশিক মন্ত্রীগণ এবং প্রতিনিধিদলের প্রধানগণ পূণাঙ্গ 
অধিবেশন থেকে স্থায়ী সমিতিগুলিতে অথবা সমিতি থেকে মূল সভায় 
যাতায়াত করতে থাকেন | সভার অধিবেশনের শেঘের দিকে স্থায়ী 
সমিতিগুনি যখন মূল সভার নিকট প্রতিবেদন পেশ করে, তখন দেখা 
যায় যে পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বিতর্ক প্রায়শঃই যেমন-তেমন ভাবে হয়ে থাকে 
এবং মাঝে মাঝে আদে হয়না | 

কর্মপৃচীর একটি বিষয় সবসময়ই স্ভার পূর্ণাগ অধিবেশনের জন্য 
সংরক্ষিত থাকে । সেটি হলো “সাবজনীন বিতর্ক (06206191 7০০৪০) 
এবং এ দিয়েই সভার বাৎসরিক অধিবেশন শুরু হয় | 'সাবজনীন বিতর্ক? 
নিঃসন্দেহে সার্বজনীন হলেও একে মোটেই “বিতক' বলা চলেন] | 
সার্বজনীন বিতর্কে" ব্যবস্থা জাতিপুঞ্জের নজির অনুসরণ করেই হয়েছে । 
তখনও মহাসচিবের প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে যে কোন সদস্যরা 
যে কোন বিষয় (হয় উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে বলে নয় 

উল্লেখ করা৷ হয়নি বলে ) উত্থাপন করতো । জাতিপুঞ্জের আমলে যে 
বিষয়ের আলোচনায় সাতদিন লাগতো, সাধারণ সভায় সে ধরণের বিঘয়ে 
সাধারণতঃ তিন সপ্তাহের কমে হয়না | কারণ সদস্যরাধ্রীসমূহের অন্ততঃ 
নব্বই শতাংশ যা খুশী উ্থাপন করার অবাধ অধিকার ভোগ করে 
থাকে । ফলে সভায় একের পর এক বক্ততা চলতে থাকে এবং 
সেগুলির মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকেনা বললেই চলে । এধরণের বক্তব্য 

অনেক আগেই সংশিষ্ট সদস্যরার্টের বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ে ঠিক হয়ে 
থাকে এবং সাধারণ সভায় পেশ করার আগেই সেগুলিকে সংবাদপত্রে 

প্রকাশ করা হয় । অতএব এই সমস্ত বক্তব্য সবার আগে শোনার 
স্যোগ সাধারণ সভায় হয়না । তবে একথা বলা যায় যে, বিরক্তিকর 
হলেও সার্বজনীন বিতর্কের বাস্তব প্রয়োজনীয়তাও আছে। স্বীকৃতি- 
সম্পন্ন কোন সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় ক্ষুদ্ররাই্কর্তৃক বৃহৎ্শক্তিসমূহের 
সমালোচনার সুযোগ 1919 খৃষ্টাব্দে সাহসিকতাপুণ ও অভিনব ব্যাপার 

ছিল । এখনও ক্ষদ্ররাষট্রগুলি বংদরে একবার বিশৃসতায় দাঁড়িয়ে নিজেদের 
বঞ্চনা, কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে পারার সুযোগকে যথাথভাবেই 
মল্যবান বলে মনে করে । মতামত ব্যক্ত করার সুযোগের অভাব 
বৃহৎশক্তিবর্গের হয়না | কিন্ত ক্ষুদ্ররা্ীসমূহের দিক থেকে দেখতে গেলে 
'সার্বজনীন বিতর্ক'কে বুটিশ সংসদ্দে "রাণীর ভাঘণের' উপর সাধারণ 
বিতর্কের সাথে তুলনা করা চন্তল। কারণ এই: সাধারণ বিতর্কের সময়ই 



ও রাষ্্রসংঘ 

পিছনের সারির সভ্যগণ তাদের বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ধণ করেন 
ুজন্যথায় তারা এ সুযোগ পেতেন না )। এই বিশ্ব-মিলন মেলায়ও" 

সার্বজনীন বিতর্কের প্রয়োজনীয়তা এদিক থেকেই | একথা ঠিক যে 

সাবজনীন বিতকে অংশগ্রহণকারী সদস্যরাষ্ীসমূৃহ বিশবমানসে তাদের 
নিজ নিজ ভাবমুতিকে উন্নীত করতে প্রয়াসী হয় বলে একটা কৃত্রিমতা 
এসে যায়,। সাবজনীন বিতর্কে সবাই নিজ নিজ ঢাক পেটালেও মাঝে 
মাঝে দেখ! যায় যে, আত্মন্তরিতাপূর্ণ বক্তব্যেও মতৈক্য লক্ষিত হয় যা 

অন্যভাবে সম্ভব হতো না। ফলে সার্বজনীন বিতর্কে সবচেয়ে 
বভারসাম্যহীন বক্তাদের উক্তির মাধ্যমেও মতৈক্যের সম্ভাবনা দেখা দেয়, 

ধযেমন ছিল প্রাচীন গ্রীক সেনাপতিদের ব্যবহার-রীতিতে (যাঁরা প্রথমে 
আত্মসমর্থন করতেন, পরে থেমিষ্টকলৃসৃকে সমর্থন করতেন )। অতএব 
'দেখা যায় যে, নিরস্ত্রীকরণের অগ্রগতির জন্য বিশ্বব্যাপী দাবীই সাধারণ 

সভার দ্বাদশ অধিবেশনের সাবজনীন বিতর্কের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হয়ে 
াড়িয়েছিল । তাছাড়াও, সাবজনীন বিতকের জন্য নির্ধারিত সময় 

সর্বেবই মাঠে মারা যায়না | যেহেতু এই বিতর্ক অধিবেশনের গোড়াতেই 
হয়, বিভিন্ন প্রতিনিধিদল এই সময়েই সারা অধিবেশনের জন্য নিজেদের 

কর্মকৌশল ঠিক করে নেয়, সন্তাব্য মিত্র ও বিরোধী রাষ্ট্র সম্পর্কে 
খারণা করার সুযোগ পায়, রাষ্্ীসংঘের বহুবিধ কাধ্য সম্পর্কে লম্বা লম্বা 

প্রতিবেদন পড়ে, অথবা বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের সভ্যদের জানবার চেষ্টা 

করে (এক বৎসর বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের সভ্য হয়ে যারা আসেন, 
তাঁদের সবাই পরের বখসর আসেন না এবং সেদিক থেকে পরপর 
অবসর সতাঁর চেহারা কখনও এক হয্ননা) । 

সার্বজনীন বিতর্কের উদ্দেশ্যই হচ্ছে প্রত্যেক প্রতিনিধিদলকে স্বীয় 

-বজ্জব্য পেশের সুযোগ দেওয়া । তবে কোন নির্ধারিত বিষয়ে বিতর্ক- 

কালে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং সাড়শ্বর বাগমীতা না হওয়াই 
বাঞ্চনীয় | তবে এদিক থেকে সাধারণ সভাকে প্রশংসা করা যায়না | 

সংখ্যাগরিষ্ঠের মত সাপেক্ষে বক্তৃতার সময় অথবা একই বক্তার বক্ত তার 
সংখ্যা সীমিত করা গেলেও অথবা সভার কাধ্যপ্রণালীতে আলোচনা 
অবসানের বিধান থাকলেও বাস্তবে খুব একটা লাভ হয়না | বিভিন্ন 
সমিতিতে যথার্থতাবে বিবেচিত বিঘয়সমূহের উপর সভার পূর্ণা্ 
'অধিবেশনে * দীর্ঘ বজতা বন্ধ করার সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে । 
অতএব দেখা যায় যে, একই বক্তা একই বক্তব্য উপপমিতিতে, স্থায়ী 
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সমিতিতে এবং সভার পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে রাখতে খুব একটা কুণ্ঠা বোধ 

করেন না। 
উদাহরণস্বরূপ পর্নাঙ্গ অধিবেশনে একজন বক্তার উক্তি উদ্ধৃত করছ 

যায়; “একই' প্রতিনিধি একই বিষয়ের উল্লেখ বার বার করলে সংশিষ্ট 

বিঘয়ের যৌক্তিকত! বৃদ্ধি পায় কিনা আমি জানিনা, তবুও সেই 
সমস্ত প্রতিনিধি যাঁরা আমার বক্তব্য প্রথমে উপসমিতিতে, আবার সমিতিতে 

শুনেছেন, তাঁদের সম্মুখে সেই বিঘয়ে পুনরায় বক্তব্য রাখতে হবে বলে আমি 
লজ্জিত” | তবে কঠোর উপায়ে এর সমাধান বিধেয় নয় কারণ 

প্রতিনিধিগণ সাবতৌম রাষ্রের মুখপাত্র হিসাবে (সংসদ সদস্যের 
ভূমিকায় নয় ) সাধারণ সভায় সমবেত হয়ে থাকেন । একথা অবশ 
বল! যায় যে সমবেত প্রতিনিধিবর্গের অনেকেই স্বদেশের সংসদে বিতর্ক 
নিয়ন্ত্রণে আশানুরূপ সাফল্যলাভ করেন না। সভার বিতকে সভাপতির 
উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা নেই বললেই চলে । কারণ সভার কাধ্য- 
প্রণালী অনুসারে সভাপতির কর্তব্য হচ্ছে “বিভিন্ন বক্তার বক্তব্য- 

পেশের ইচ্ছাপ্রকাশের ক্রম অনুসারে বক্তাকে আহ্বান করা |” অর্থাৎ 
সুঘম আলোচনার খাতিরে অথবা পুনরালোচনা বন্ধ করার প্রয়োজলে 

বক্তা নিবাঁচনে তার কোন স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাই নেই । বৃটিশ কমন্স 
সতার অধ্যক্ষের মত ক্ষমতা নেই বলে যথা কারণেই মিঃ স্পাক 
(এক সময় সাধারণ সভার সভাপতি ) আক্ষেপ করেছিলেন । তবে 
তিনি এও জানতেন যে সাধারণ সভা সেই পধ্যায়ে পৌছয়নি / কিছু 
কিছু ক্ষমতা কাগজে-কলমে অবশ্য সভাপতির আছে । যেমন» 
অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা না করতে কোন বক্তাকে বলা | দৃঢ় ব্যক্তিত্বের 
অধিকারী কিছু কিছু সভাপতি এধরণের ক্ষমতার ব্যবহারও করেছেন ॥ 
তবে সব সভাপতিই সমান ব্যক্তিত্বের অধিকারী নন | তাছাড়াও কোন 
সভাপতিকতুক এধরণের ক্ষমতা ব্যবহারের ফলে কোন সদস্যরাষ্ট্র 

ক্ষব্ধ হলে বরং অধিকতর ক্ষতি হতে পারে । অভিজ্ঞতা থেকে 
বলা যায় যে, সদস্যরাষ্রসমূৃহকে অনুরোধ করে, পরামশ দিয়ে অথবঃ 
তাদের শুভবুদ্ধির প্রতি আবেদন করে এবং দিনের কাজ আর্ত হওয়ার 
প্বেই তাদের সাথে আলোচনা করেই বিভিন্ন সভাপতি বেশী সুফল 
পেয়েছেন। আবার এও ঠিক যে, বাষ্ট্রসংঘের সদস্যসংখ্যা এবং সভার 
কর্মসূচীভুক্ত বিষয়ের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে যাওয়ায় সভাপতিকে 
অধিকতর ক্ষমতা দিতেই হবে| চতুর্থ সাধারণ সভার প্রাক্ালে, 
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খুগোশ্বাভিয়া নিরাপত্তা পরিঘদে নির্বাচিত হওয়ার সময় সোঁভিয়েৎ 
প্রতিনিধি মিঃ ভিসিনিস্কি প্রতিবাদ জানাতে থাকেন । সভাপতির নির্দেশ 
সত্বেও এই প্রতিবাদ চলতে থাকলে জেনারেল বমুলো 'ব্যাখ্যার রীতি 
00057051810 5551900) তুলে দেওয়ার হুমকী দিয়ে তা বন্ধ করেন। 

বস্ততঃ সভার কাজে বাধা দেওয়ার কৌশল্ কোন প্রতিনিধিই সবান্তঃকরণে 
প্রয়োগ করতে চাইবেন বলে মনে হয়না কারণ এর ফলে বৃহৎ সংখ্যক 
সভ্যরাষ্রের বিরক্তিই উৎপাদিত হয়, লাভ বড় একটা কিছুই হয়না | 
সমবেত প্রতিনিধিবর্গের বাগমীতাপ্রিয়তা সত্বেও দেখা যায় যে, যতই 
অধিবেশন এগুতে থাকে, ততই প্রতিনিধিবর্গ আপোষ ও সহযোগিতার 

মনোভাব দেখিয়ে সতার কাজ সহজ করে দেন। একে অনেকটা 
ভ্রমণের আর্গে গোছগাছের সাথে তুলনা করা চলে । যতক্ষণ সময় 

পাওয়া যায় ততক্ষণই গোছগাছ করে নেওয়া হয়। (সভার নিয়মিত 

অধিবেশনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে নিউইয়র্ক থেকে বড়দিনের আগে 

-শেঘ জাহাজ ছাড়ার সাথে অধিবেশনের সমাপ্তির যোগাযোগ থাকে 

কেননা বড়দিনে সমবেত প্রতিনিধিবর্গ যাতে স্বদেশে পৌছতে পারেন, 
সেদিকে লক্ষ্য রেখেই অধিবেশনের সমাপ্তি ধোঘণা করা হয়) । 
অধিবেশনের সমাপ্তি যতই ঘনিয়ে আসে ততই অধিকতর সময় ধরে 

সম্মেলন চলে, আলোচনা আরও বাস্তবানূরগ হয়, কোন সূত্র গ্রহণ 

করার দিকে আগ্রহ বাড়ে এবং চুলচেরা বিচারের প্রবৃত্তি কমে আসে। 
এবং ভোটের মাধ্যমেই ত্বরান্বিত ভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । তবে 

বড়দিনের আগেই সভার অধিবেশন শেষ করার নিয়ম অন্ধতক্তিসম্ভৃত নয় । 
1956-5? খৃষ্টাব্দে সুয়েজ নিয়ে, 1961-62 খৃষ্টাব্দে কঙ্গো নিয়ে যেমন 

হয়েছিল, তেমন সঙ্কটপৃণ পরিস্থিতিতে সভার অধিবেশন বরং বড়দিন 

ছাড়িয়ে নববধধ পর্য্যন্ত চলতে থাকে | এছাড়াও, মার্চ-এপ্রিল মাসে অথবা 
নিউইয়কের প্রচণ্ড গরমের সময় অধিষ্ঠিত জরুরী অধিবেশনের নজির 

বেড়েই চলেছে । 

সার্বজনীন বিতর্কের কথা বাদ দিলে সাধারণ সভার আলোচনার 
উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রস্তাব গ্রহণ । সেদিক থেকে সভার আলোচনায় অবাধ 

'্বাধীনতাভোগের সুযোগ নেই, চা্টারই আলোচনার গণ্ডতী বেঁধে দেয় | 
তবে এও ঠিক যে সীমিত ক্ষমতা নিয়ে শর হলেও ইতিমধ্যে সাধারণ 
সভার ক্ষমতার যথেষ্ট প্রসার হয়েছে । সোভিয়েৎ সরকার গোড়ার দিকে 

ব্রাষ্ট্রসংঘকে বৃহৎ্শজিবর্গকর্তৃক পরিচালিত নিরাপত্তা সংস্থা 'হিসাবেই 
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ধরে নিয়েছিল বলে সাধারণ সভাকে অপ্রয়োজনীয় সংযোজন মনে করে 
একে গৌণতভৃমিকায় সীমাবদ্ধ রাখার কথা ভেবেছিল | কিন্ত সাধারণ 
সভার ভূমিকার প্রাথমিক রাপদাঁন হয় ভাদ্বারটনওঝ্স প্রস্তাবে । ঠিক - 
হয় যে, সাধারণ সভা রাষ্ট্রসংঘ-ব্যবস্থার কেন্ট্রীয় অঙ্গ হবে, সাধারণ 
সভা নিরাপত্তা পরিঘদসহ অন্যান্য অঙ্গসমূহের প্রতিবেদন গ্রহণ ও 

বিবেচনা করবে, বাজেট ও সচিবালয় নিয়ন্ত্রণ করবে এবং রাষ্সংঘের 

ব্যয় নিবাহের জন্য সদস্যরাষ্ট্রসমহকত্ুক দেয় চীদার পরিমাণ নিধারণ 
করবে । তবে সাধারণ সভাকে রার্রসংঘের মধ্যমণি করাটা আনুষ্ঠানিক 
ব্যাপার ছাড়া কিছুই নয় ; আন্তর্জীতিক শাস্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার 
ব্যাপারে উপদেশ ও পরামশদানের সীমিত ক্ষমতা সাধারণ সভার থাকলেও 
প্রাথমিক দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষঘদকেই দেওয়া হয়েছে , দীর্ঘকালধরে 

অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাজেই সাধারণ সভার ভূমিকার উপর বেশী 
করে জোর দেওয়া হয়েছে (যেসমস্ত কাজকে সোভিয়েৎ সরকার 

গুরুত্বহীন এবং ক্ষতিকর নয় বলে মনে করতে1)। কিন্তু সানৃফ্রান্সিস্কো 

সন্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিবর্গের একট! বড় অংশের নিকট সাধারণ 
সভার এই ভূমিকা যথেষ্ট মনে হয়নি । স্বাভাবিক কারণেই ক্ষদ্ররাষ্টী- 
সমূহ সভার হাতে অধিকতর ক্ষমতার পক্ষপাতী ছিল; কিন্তু বৃহৎ- 
শক্তিগুলিরও ( বিশেষকরে মাকিন সরকারের ) ধারণা হয়েছিল যে 

বৃহৎ্শক্তিবর্গের সম্ভাব্য মতৈক্যের উপর খুব বেশী নির্ভর কর! ঠিক 
হবেনা এবং আন্তর্জীতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর 
অবশিষ্ট দেশগুলিকে একত্রিত করার পথও উন্মুক্ত রাখা প্রয়োজন । 
ফলে চাটার প্রণয়নের চূড়ান্ত পধ্যায়ে সাধারণ সভার রাজনৈতিক ভূমিক। 
যথেষ্ট পরিমাণে সমপ্রসারিত হয় | সান্ক্রান্সিস্কো সন্মেলনেই স্থিরীকৃত 
হয় সভার ব্যাপক বিচরণক্ষেত্র । ফলে 10 নম্বর ধার! বলে সাধারণ 

সভা বর্তমান চাঠিরের এক্ডিয়ারভুক্ত “যে কোন প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা! 
করতে পারে ;: 1103) নম্বর ধারা বলে “আন্তর্জীতিক শাস্তি ও 

নিরাপত্তাকে বিপন্ন করতে পারে এমন সমস্ত পরিস্থিতির প্রতি সাধারণ 
সভ। শ্রিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ধণ করতে পারবে* ; এবং 14 নম্বর 
ধারা বলে অত্যন্ত ব্যাপক স্থপারিশমূল্ক ক্ষমতা ব্যবহার করতে 
পারবে । 10 নম্বর ধারার পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে 14 নম্বর ধারার 
এক্িয়ারে আসে এমন বিঘয়সমূহের তালিকা করার দরকার হয়না | 
তবে আমরা আগেও দেখেছি যে চার্টার প্রণয়নে যুক্তির চেয়ে রাজনৈতিক 
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কাঁরণকেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং রাজনৈতিক কারণেই 
4 নম্বর ধারা চাঠারতুক্ত হয়েছে । এই ধারায় বলা হয়েছে যে, 
“যে কোন পরিস্থিতি, তার উৎস যা-ই হোক না কেন, যা" সাধারণ 
কল্যাণ, অথবা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপর্ণ সম্পর্ককে ব্যাহত করতে 
পারে অথবা বতমান চাারের উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহ সম্পকিত বিধানাদি 
ভঙ্গের জন্য যে পরিস্থিতির উত্তব, সে সমস্ত পরিস্থিতির শান্তিপূর্ণ 
সামঞ্জস্য বিধানের জন্য 12 নম্বর ধারার বিধানাদিসাপেক্ষে ( অর্থীৎ কোন 
বিষয়ে নিরাপত্তা পরিঘদ কাজ চালিয়ে যেতে থাকলে সে বিষয়ে সাধারণ 

সভা স্সপারিশ করতে পারেনা ) সাধারণ সভা কার্যক্রম আুপারিশ 

করতে পারবে 1 10 নম্বর ধারার অন্তনিহিত অর্থকে এরকমভাবে ব্যক্ত 
করার উদ্দেশ্য ছিল “চুক্তি পরিঘর্তন* (9515100. 0? 0981755) কথাটি 
উল্লেখ না৷ করে ( পাছে ক্ষেত্রবিশেঘে আন্তর্জীতিক দায় এড়িয়ে যাওয়ার 
মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় ) স্থিতাবস্থার শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের 
প্রয়োজনের কথা বলা । 

একথা ঠিক যে 1945-46 খৃষ্টাব্দেও সাধারণ সভাকে অপিত ব্যাপক 
ক্ষমতা কেবল সন্তাবনাসূচকই ছিল। নিরাপত্তা পরিষদ প্রত্যাশিত উপায়ে 
কতব্যপালনে অক্ষম হলেই সাধারণ সভাকর্তৃক এই ক্ষমতা ব্যবহারের 
প্রশশ উঠতো | 12 নম্বর ধারাকর্তৃক আরোপিত বিধিনিঘেধ থেকেই তা 

বোঝা যায় ৷ তবে পরিস্থিতির দিক থেকে বল! যায় যে, গোড়া থেকেই 
সাধারণ সতা৷ স্বীয় চেষ্টাবলে রাজনৈতিক ভূমিকায় সক্রিয় হতে পারতো । 
আমরা অবশ্য দেখেছি যে 1947 খুষ্টাব্দ থেকেই নিরাপত্তা পরিষদে 
অচলাবস্থা বিদ্যমান থাকার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক জমসস্যা সমাধানের 
নিমিত্ত (যেগুলি পরিষদ আলোচনা করতে সমর্থ হয়নি ) বৃহত্শজিগুলিই 
সাধারণ সভার দ্বারস্থ হয়েছে | 

সাধারণ সভার বিভিন্ন রকমের কাজের মধ্যে সভা বাঁধাধরা ছকে 
পার্থক্য বজায় না রাখলেও € সমালোচকগণ এ ব্যাপারে বারবার চাঁঠচার- 
ভঙ্গের অভিযোগ তুললেও এবং অক্ষরে অক্ষরে চাারের বিধান মেনে 
চলার প্রয়োজনের দিকে তারা অঙ্গুলি নির্দেশ করলেও ) সাধারণ সভার 
কাধ্যাবলীকে মোটামুটিভাবে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে আলোচনা, 
করাই সুবিধাজনক । সাধারণ সতা যদি আইনসভা! হতো, তবে ওয়াল্টার 
বেজহটুকে অনুসরণ করে এর কার্ধ্যাবলীর প্রথমূ শ্রেণীকে বলা যেত 
“শিক্ষাদানমূলক' (6৩৪০1108) কাজ । অর্থাৎ সাধারণ নীতি নির্ধারণের কা » 
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চার্টারের 110) নম্বর ধারায় বল! হয়েছে £ “সাধারণ সভা আন্তর্জাতিক 
শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে নিরস্ত্রীকরণ এবং অস্ত্রনিয়ন্ত্রণের নীতি- 

সমূহসহ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সাধারণ নীতিসমূহ বিবেচনা করতে 
পারবে এবং উক্ত নীতিসমূহের ব্যাপারে রাষ্্রসংঘের সদস্য বাষ্্রসমূহের 
কাছে বা নিরাপত্তা পরিধঘদের কাছে অথবা উভয়ের কাছেই স্গপারিশ 

পেশ করতে পারবে 1 এদিকে লক্ষ্য রেখেই শান্তিরক্ষার সমস্যা নিয়ে 
সাধারণ সততায় বারবার বিতর্ক হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত 
হয়েছে । উদাহরণস্বরূপ 1949 খুষ্টাব্দে গৃহীত “শান্তির জন্য অপরিহার্য 
বিঘয়”-সংক্রান্ত প্রস্তাব (85597011915 ০1 ৮৩৪০০), 1957 খৃষ্টাব্দে গৃহীত 
“শান্তিপূণ সহাবস্থান সম্পকিত ঘোঘণা' (76018781100 02000101108 
7০8০৪00] :09-5%151670০) প্রভৃতির উল্লেখ কর! যেতে পারে | ছাপার 

অক্ষরে এপবণের প্রস্তাবকে পাপ না করার জন্য নৈতিক আবেদন 

(বিজ্রপার্থে) বলে মনে হয়। এধরণের প্রস্তাব গ্রহণকালে বিতর্কেও, 

দেখা যায় যে সভায় স্বাতভাবিকতা থাকেনা; বিতর্কে ভগ্ডামি, কৃত্রিমতা ও 
ফাঁপা কথার €যাঃ কোন সংগঠনের পক্ষেই হিতকর নয়) ছড়াছড়ি 

দেখা যায়। অতএব আর যাই হোক এধরণের বিতকে সত্যোদৃঘাটন, 
সত্যপ্রতিষ্ঠা বা সত্যপ্রচারের কিছুই হয়না | সেদিক থেকে এধরণের 
প্রস্তাবের তেমন কোন মূল্য না থাকলেও সেগুলির গ্রহণকালের বিতর্ক 
সবদাই নিরর্থক হয়না | কারণ এরকমের বিতকের ফলেই সভার 

মতৈক্যের নিবন্ধকরণ সম্ভব হয় বা সভার মেজাজের গতি-প্রকৃতি 

বোধগম্য হয় | 

উপরিউক্ত ভূমিকার আরও সুনিদিষ্ট সমস্যা নিরস্ত্রীকরণ সম্পকে ) 
আলোচনার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে সভার বিতর্ক মোটামুটিভাবে অধিকতর 

গঠনমূলক হয়েছে । যেমন এই পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে দেখেছি, নিরস্ত্রী- 

করণের বিষয়ে শুধু সাধারণ নীতি নিধারণের প্রশেই নয়, আলোচনা 
ও তথ্যানুসন্ধানের জন্য কাধ্যকরী ব্যবস্থাপন৷ গ্রহণেও বারবার, যেমন, 

1946 খৃষ্টাব্দে “আণবিক শক্তি কমিশন*, 1952 খৃষ্টাব্দে 'নিরস্ত্রীকরণ 
কমিশন' এবং 1955 খৃষ্টাব্দে “আণবিক বিচ্ছরণের ফলাফল অনুসন্ধান 
নিমিত্ত বিজ্ঞানী সমিতি (9০161010190 (00100101666 01. 0061206015 ০0৫ 

£101010  চ২৪1911090) গঠনে পরিষদকে পরিচালন। করায় ( নিরাপত্তা 
পরিষদের বিবেক এবং চালিকাশক্তি হিসাবে ) সাধারণ সভার অবদান 
অনন্য | অবশ্য শান্তিরক্ষার সাধারণ নীতি নির্ধারণ-সংক্রান্ত বিতর্কের, 
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তুলনায় নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে সভার বিতর্ক অনেক বেশী অর্থবহ এবং 
'উদেশ্যের দিক থেকে নিশ্চিত হওয়ার কারণ হিসাবে বলা! যেতে পারে 
যে নিরস্ত্রীকরণের সমস্যা অত্যন্ত জরুরী, এ বিষয়ে অধিকাংশ সদস্যরাষ্ট্রই 
আপেক্ষিকতাবে নিস্পৃহ (বৃহৎ্শক্তিগুলিই অধিকাংশ এবং মারাত্বক অস্ত্র- 
শত্ত্রের অধিকারী বলে), এবং সংশিষ্ট সমস্যাসমূহ' বড় বেশী বাস্তব এবং 
মৃত (০020196) | ফলে সংশ্লিষ্ট বৃহৎ্শক্তিগুলিকে সবসময় নিরস্ত্রীকরণের 
প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন রাখা ছাড়াও উক্ত সমস্যা সমাঁধানকল্পে সুচিন্তিত 
এবং বাস্তবানুগ প্রস্তাব গ্রহণ সম্ভব হয়েছে । 

দ্বিতীয়. শ্রেণীভুক্ত কাধ্যাবলী অনেকাংশে আইনসভাকর্তক আইন 
প্রণয়ন জাতীয় কাধ্যকলাপের মত | চার্টারের 13৫) নম্বর ধারা বলে 
সাধারণ দতাকে এই ভূমিকা দেওয়া হয়েছে । এতে বলা হয়েছে যে, 
এতদৃদ্দেশ্যে সাধারণ সভা মনোনিবেশে উদ্যোগী হবে এবং সুপারিশ 
করবে £ 

(৪) ....আন্তর্জাতিক আইনের ক্রমান্িত উন্নতি ও উহাকে লিপি- 

বদ্ধ করার ব্যাপারে উৎসাহদান ; 
0) ....জাতি, ত্্রী-পুরুঘ, ভাঘা বা ধর্ম নিবিশেঘষে মানবিক 

অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা আদায় করার ব্যাপারে সাহায্য করা | 
অবশ্য এই ধারা বলে সাধারণ সভাকর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবের আইন- 

গত বাধ্যবাধকতা নেই | এই ধরণের প্রস্তাবকে “আইনের মত* 
(08851-1985151911০) বলা চলে এবং এগুলি কাগামোগতভাকে আইনের 

সাথে তুলনীয় হলেও আইনের ন্যায় এগুলি বাধ্যবাধক নয় । এই ধারার 
প্রথমাংশ চাটারভূক্ত হয়েছিল কারণ সানৃক্রান্সক্কোতে অনেক রাষ্টরেরই 
(বিশেষ করে ক্ষুদ্ররাষ্রগুলির ) ধারণা হয়েছিল যে আন্তর্জাতিক সংগঠনের 
ভিত্তি হিসাবে আন্তজাতিক আইনকে যথার্থ স্থান ডাম্বারটনওক্স প্রস্তাবে 

দেওয়া হয়নি অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদ যে প্রেরণার ফলে গঠিত 
হয়েছে সেই' প্রেরণার ফলেই 13 নম্বর ধারার দ্বিতীয়াংশ চাটারের স্থান 
পেয়েছে এবং উক্ত পরিঘদের কাধ্যাবলীর মাধ্যমে শ্রদ্ধা অজন করেছে। 

প্বেই বলা হয়েছে যে সাধারণ সভা প্রণীত *'আইন+ যথার্থ অর্থে 

আইন নয় । যাই ছোকৃ, আইন-প্রণয়নসংক্রান্ত ব্যাপারে সাধারণ সভা 
“মোটামুটি তিনতাবে অগ্রসর হয়েছে। প্রথমতঃ 1948 খৃষ্টাব্দে আন্তজাতিক 
আইন কমিশন গঠন করা হয়। আন্তজাতিক আইনে পনেরোজন পারদশা 
ব্যক্তিকে নিয়ে এই কমিশন (এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা পচিশ ) প্রথমে 
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গঠিত হয় | - এতে প্রত্যেক সদস্য পাঁচ বৎসরের জন্য বেসরকান্ী 
পরিচয়ে (তার দেশীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে নয়) কাজ করেন। 

এই কমিশনের কাজ হচ্ছে আস্তর্জীতিক আইন লিপিবদ্ধকপ্পণের জন্য 
এবং ঘোধর্ণার জন্য খসড়া প্রস্তুত করে সাধারণ সভার নিকট পেশ 

করা । এগুলির ভিত্তিতেই সাধারণ সভা উপরিউক্ত ক্ষেত্রে এর দ্বিতীয় 

কাঁজ হিসাবে আন্তর্জীতিক আইনের বিভিন্ন নীতির অস্তিত্বকে স্বীকৃতি 

প্রদান করে । উদাহরণস্বব্নপ “ন্যুরেমবার্গ বিচার সভার আইন” (078151 
০ 1)০ টব 81010615 711591191) এবং উক্ত বিচার সভার রায়ের মধ্যে 

নিহিত নীতিসমূহের কথা বলা যেতে পারে। : তৃতীয়তঃ আন্তর্জীতিক 
আইন কমিশনের সহায়তা ছাড়াই সাধারণ সভা বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাধ্য- 
কলাপের যথাযথ মাপকাঠি (আইনের অর্থে) হিসাবে “রীতি” (০০০- 

00101) এবং *ঘোষণা* (90191910179) প্রস্তুত ও গ্রহণ করতে পারে; 

এবং এগুলিকে অনুমোদন করার জন্য এবং প্রয়োজনীয় জাতীয় আইন 

প্রণয়ন করে এগুলিকে বাস্তবরূপ দান করার জন্য সাধারণ সভা বিভিন্ন 

রাষ্ট্রকে বলতে পারে । এর নমূনা হিসাবে 1948 খৃষ্টাব্দে গৃহীত “কোন 

জাতি বা সম্প্রদায়ের বিলোপসাধন নিবারণ সংক্রান্ত রীতি* (0010০106 

00106061017), (যার ফলে দলহত্যাকে বে-আইনী করা হয়েছে ), অথবা 

1965 খৃষ্টাব্দে গৃহীত “জাতিগত কারণে সবপ্রকার ভেদ-নীতি দূরীকরণ 
সংক্রান্ত রীতিরঠ (0০002106101 010 119 12110010961010 01 4৯1] 01055 

40? [২৪০18] 701901110)17191101) উল্লেখ করা যায় । 

উপরিউক্ত ক্ষেত্রে সাধারণ সভার প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্তিত হয়নি : এ 
ব্যাপারে লীগ সভার কৃতিত্বই বরং বেশী ছিল 1 সাধারণ সভার অসাফল্যের 
কারণও আছে । *আন্তর্জীতিক আইনের উন্নতির পক্ষে (কোন বাঁধাধরা 
ব্যবস্থাপনার মাধমে ) 1945 খুষ্টাব্দের বৎসরগুলি তেমন সহায়ক হয়নি | 
কোন বৈগ্রবিক এবং বিক্ষুব্ধ যুগে আন্তজাতিক ব্যবহারের মাপকাঠি 
হিসাবে গ্রহণযোগ্য রীতি-নীতির নিয়মিত উন্নতি সাধন না! হওয়ারই কথা । 

জাতিপুঞ্জের যুগও অশান্তিপূর্ণ ছিল | তবে সে যুগে পৃথিবীতে ইউরোপের 
প্রাধান্য থাকায় আইন-কানুন সম্পর্কে ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণাই গ্রহণ- 
'যোগ্য ছিল । কিন্তু রার্ীসংঘের অধিকাংশ দস্যরাষ্নী পাশ্চাত্যের 
শোঘণের (বাস্তব অথব! কাল্লনিক ) বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন বলে 
একটি বিষয়ে তারা স্থির মস্তিঞে ভাবতে পারছেনা | সেটি -হলো 

আন্তজাতিক আইন সম্পকে পশ্চিমী ধ্যান-ধারণা তাদের নবলব স্বাধীনতা 



124 রা্ট্রসংঘ 

বজায় রাখতে কতখানি সহায়ক হবে অথবা তাদের প্বতন মনিবদের 

স্থুবিধা বজায় রাখতে কতখানি সহায়ক হবে | বৃহৎশক্তিবর্গও সাবভৌমন্ত 

ও নিজেদের মধ্যে কলহের কারণে সাধারণ সরভভাকে যথার্থ নেতৃত্ব দিতে 

পারেনি । ফলে সাধারণ সভার মত সমাবেশে যা হওয়া ম্বাভাবিক তাই 

হয়েছে । অর্থাৎ, আস্তর্জীতিক আইনের উন্নতির নামে রাজনৈতিক দর- 

কঘাকঘিই বেশী হয়েছে অর্থবা সর্বোব রাজনৈতিক সমস্যার ক্ষেত্রে 

আইনের সমাধানের ব্যর্থ পথ বেছে নেওয়] হয়েছে । “আগ্রাসী যুদ্ধের" 

(8821553107) সংজ্ঞা খুঁজে বার করার ব্যর্থ* এবং দীর্ঘ প্রচেষ্টার 

বেদনাদায়ক উদাহরণকে উপরিউক্ত বক্তব্যের সমর্থনে উল্লেখ করা যেতে 

পারে । এ নিয়ে আন্তর্জীতিক আইন কমিশনে এবং সাধারণ সভার ষ্ঠ 

(আইন সংক্রান্ত) সমিতিতে অধিবেশনের পর অধিবেশনে বার বার একই 

ধরণের চুল-চেরা যুক্তি-তর্কের অবতারণা হয়েছে । 

উপরে আলোচিত দুই শ্রেণীর কাজের চেয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি করে 

শান্তি বজায় রাখার অঙ্গ হিসাবে সাধারণ সভার ভূমিকা অনেক বেশী 
গুরুত্বপূর্ন । বিশ্বের সাধারণ মানুঘের কাছে সাধারণ সভা এই ভূমিকায়ই 
সর্বাধিক পরিচিত শুধু তাই নয়, সাধারণ সভাও এই রাজনৈতিক 

ভূমিকাটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে, এর জন্য সর্বাধিক কালক্ষেপ, 

করে থাকে, এবং এই ভূমিকায়ই সভা অনন্য সাফল্যের গৌরব অর্জন 

করেছে। | 
অথচ আমরা আগেই দেখেছি যে, সভাকে কোন রাজনৈতিক ভূমিকা 

দেওয়ার অভিপ্রায় গোড়ার দিকে চাটার প্রণেতাগণের ছিল না । শুধু 

শাস্তি বলবতমূলকব্যবস্থা গ্রহণেই যে নিরাপত্তা পরিষদকে সর্বেব ক্ষমতা 

দেওয়া! হয়েছে, তাই নয় ; “আন্তর্জাতিক শান্তি ১ নিরাপত্তার প্রতি 

হুমকী এমন বিবাদ বা পরিস্থিতির ক্ষেত্রেও নিরাপত্তা পরিঘদকে 

(12 নম্বর ধারা বলে) অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। যদিও 35 নম্বর 

ধারা বলে কোন আন্তর্জীতিক বিবাদ বা পরিস্থিতি নিরাপত্তা পরিষদ 

অথবা। সাধারণ সভার নিকট উপস্থাপিত করা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের ইচ্ছাধীন, 

তবুও 1945 খৃষ্টাব্দে ধারণ। হয়েছিল (বিশেষ করে বৃহত্শক্তিবর্গের ) 

যে গুরুত্বপর্ন এবং জরুরী বিষয়গুলি পরিষদের নিকট এবং অবশিষ্ট 

ক. আগ্রাসী যৃদ্ধের একটি সংজা অবশ্য 1974 খুচ্টাব্দের, ডিসেম্বর মাসে দাধ 

সভায় গৃহীত হয়েছে! রর | 
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বিষয় সাধারণ সভার নিকট আনা হবে । ইরাণ ও সিরিয়ার অভিযোগ 

নিয়ে (যেগুলির জন্য শান্তি বিঘিতি হওয়ার তেমন সম্ভাবনা ছিল না) 

নিরাপত্তা পরিঘদ বদ হয়ে থাকাতে এবং ভেটোর অপব্যবহারের ফলে 
বিভিন্ন বিবাদ এবং পরিস্থিতির প্রকৃতি সম্পর্কে শ্রেণীবিভাগ এবং পরিষদ 
ও সভার মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতা বিভাজন ব্যবস্থা গোড়াতেই ভেঙে 
পড়েছিল এবং যেসমস্ত বিবাদ এবং পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক শান্তির 
প্রতি হুমকী-স্ববূপ ছিল সেগুলি মোকাবিপা করার যোগ্যতা পরিঘদ 

হারিয়ে ফেলেছিল | ভেটোজনিত অচলাবস্থার সম্ভাবনা আগে থেকেই 

ধরে নিয়ে 1947 খৃষ্টাব্দ নাগাদ যখন প্রীকৃ € বন্ুকান ) প্রশ্ন এবং কোরীয় 
স্বাধীনতার প্রশের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সাধারণ সভায় উত্থাপিত হয় 
তখন একটুও অস্বাভাবিক মনে হয়নি । এ বৎসরই অন্তবতীকালীন 
সমিতি 000001101 0:0101716662 অথবা 71015 £১5560019) গঠিত হওয়ায় 

এই প্রক্রিয়া আরও জোরদার হয় । এই সমিতি ঠিক মত কাজ করতে 

পারলে পরিষদের কাছ থেকে অনেকখাঁনিই ছিনিয়ে নিতে পারতো কারণ 

পরিঘদের বিশেষ দুটি সুবিধা--কমসংখ্যক সদস্য এবং ক্রমাগত অধিবেশন-_ 
এরও ছিল | অন্তবরতীকালীন সমিতি অবশ্য ফলপ্রসূ হয়নি | কিন্তু 
সুনিদিষ্ট সঙ্কটের মোকাবিলার উপায় হিসাবে সাধারণ সভার বিশেষ 
অধিবেশন € যেমন 1951-52 খৃষ্টাব্দে হয়েছিল ) এবং ক্রমাগত অধিবেশনের 

ব্যবস্থা থেকেই গেছে এবং ইদানীংকালে সভার অধিবেশন শুধু শরৎ- 
কালের মধ্যেই বড় একটা সীমাবদ্ধ থাকেনা । তাছাড়া 12 নম্বর ধারা 

বলে আরে'পিত নিঘেধের কাধ্যকারিতাও আর নেই । এখন প্রথা হয়েছে 
যে, পরিঘদের কর্মসূচী থেকে কোন বিষয় সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তে 
ভেটো প্রযোজ্য নয়। এছাড়াও, ওকালতী বুদ্ধির প্রয়োগের ফলে এখন 
পরিঘদ ও সভা একই সঙ্গে একই বিঘয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে; 
শুধু দেখাতে হবে যে একই বিষয়ের বিতিন্ন দিক (৪99609) নিয়ে 

(পরিঘদে আলোচনা চলছে এমন দিক নিয়ে নয়) সভা আলোচনা 

করছে । কোন বিষয়কে সুনিিষ্টভাৰে কর্মসূচীভুক্ত না করলেই € যেমন, 

“প্যালেস্টাইন প্রশ*) এটা সম্ভব । এর ফলে পরিঘদ কি করছে না 
করছে লক্ষ্য না করেই সভা যেকোন বিঘয়ে সুপারিশ করার ক্ষমতা ভোগ 

করতে পারে । 
সর্বোপরি, উপরিউক্ত প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে 1950 

খৃষ্টাব্দের “শাস্তির জন্য এঁক্য প্রস্তাবের” (001005 0০1 7০৪০6 7.590186100) 
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উল্লেখ করা যেতে পারে। এই প্রস্তাবের বলে চাগিরের সপ্তম 
অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়, অর্থাৎ, *শান্তির প্রতি হুমকী, শান্তি 

এবং আণগ্রাসী কাধ্যকলাপের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ*। €যা* নিঃসন্দেহে 

পরিঘদের জন্যই বাখা হয়েছিল ) সাধারণ সভারও এক্তিয়ারে আনার 

প্রচেষ্টা হয়েছিল | এই প্রস্তাবে বল হয়েছিল যে, “নিরাপত্তা পরিঘদের 

স্থায়ী জসদস্যদের মধ্যে মতপাধক্যের জন্য পরিঘদ (শাস্তিরক্ষার ) 
প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে সাধারণ সতা (শান্তিভঙ্গ - অথবা 

আগ্রাসী কাধ্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে সামরিক শক্তি প্রয়োগের 
ব্যবস্বাসহ ): আন্তর্জীতিক শান্তিরক্ষা ব৷ পুনরুদ্ধারকল্পে প্রয়োজনীয় যৌথ- 

ব্যবস্থার জন্য “উপযুক্ত জপারিশ” করতে পারবে । নিরাপত্তা পরিঘদের 
যেকোন সাতটি সদস্যরাষ্টের (1965 খৃষ্টাব্দ থেকে নয়টি) ভোটে 

গৃহীত সিদ্ধান্তের বলে (সভা অধিবেশনে না৷ থাকলে) অথবা সাধারণ 
সভার সদসরাষ্ট্রসমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গুহীত সিদ্ধান্তের বলে চব্বিশ 
ঘণ্টার মধ্যে এতদুদ্দেশ্যে সভার অধিবেশন আন্বান করা যায়। এভাবে 
সভা আহৃত হলে পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে (যদি ভিন্ন ধরণের অধিবেশনের 
সিদ্ধান্ত সভায় না হয় ) সাধারণ সভা সংশিষ্ট বিষয়ের আলোচনার জন্য 
সরাসরি অগ্রসর হয় । 

রাজনৈতিক বিষয়সমূহে সাধারণ সভার ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা 

যায় যে (চার্টারের ভাঘায়) “আন্তর্জীতিক বিবাদ এবং পরিস্থিতির 

নিষ্পত্তি ও সামঞ্জস্য বিধান, থেকে আরম্ত করে আন্তর্জাতিক শাস্তি 
ও নিরাপত্তা রক্ষা' পব্যন্ত সমস্ত বিষয়ে সাধারণ সভ৷ কাধ্যপ্রণালীর দিক 
থেকে কোন বাধাধর নিয়ম মেনে চলেনি দেখে অবাক হতে হয় যে, 

কোন বিষয়ে স্মপারিশ করতে গিয়ে সভা অনেক সময় জেনেশুনেই' 

চাগিরের বিধানের অথবা আইনের সক্ষাতার প্রতি উদাসীন থেকেছে । 
বৈধতার প্রতি অবহেলাই শুধু এর কারণ তা নয়, বৃহত্তর এঁক্যের খাতিরেই 
স্ক্ষাতা ও আইনের চুলচেরা হিসাব এড়িয়ে প্রস্তাব করতে হয় । 
1958 খুষ্টাব্দের লেবানন ও জর্ডান সঙ্কটের সময় যখন অচলাবস্থা-কবলিত 
নিরাপত্তা পরিঘদ থেকে উক্ত সঙ্কটের আলোচনা সাধারণ সভায় স্থানান্তরিত 

করার প্রশ ওঠে, তখন পরিঘদের সিদ্ধান্তে (যে সিদ্ধান্তের বলে ত্র 
বিঘয় বিবেচনার জন্য সভার অধিবেশন আহবান করা হয় ) «শান্তির 

জন্য এঁক্য প্রস্তাবেরঃ উল্লেখমাত্র করা হয়নি কারণ সোভিয়েৎ সরকার 
সর্বদাই এই প্রস্তারের বৈধতা অস্বীকার করেছে বলে বিপক্ষে তোট দিতে 
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বাধ্য হতো৷ | একই কারণে সাধারণ সভাকেও কোন প্রশ্ের নিষ্পত্তির 
খাতিরে সঙ্গতিপূর্ণতা অথবা নজিরের প্রতি লক্ষ্য না রেখেই অগ্রসর 
হতে হয়েছে । আন্তর্জীতিক বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য নিরাপত্তা পরিঘদ 

যেসমস্ত পন্থা €এই পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে বণিত ) অবলম্বন করে 

থাকে, সাধারণ সভাকেও সেই সমস্ত পগ্থার আশ্রয় গ্রহণ 'করতে হয়েছে । 
“তদন্তের (1175656159007) ব্যবস্থা প্রায়ই সাধারণ সভাকে করতে হয় । 

উদাহরণস্বরূপ 'প্যালেস্টাইন সম্পকিত বিশেষ সমিতি (499210195 

91090121 (00101016699 010 7১816501706) যাকে প্যালেস্টাইন সমস্যার 

সাথে জড়িত সমস্ত প্রশ ও বিষয় অনুসন্ধান করার জন্য অত্যন্ত ব্যাপক 

ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, অথবা 195? খৃষ্টাব্দে গঠিত হাঙ্গেরী সংক্রান্ত 

সমিতির? (00012000165 010. ভ015915) উল্লেখ করা যেতে পারে। 

“মধ্যস্থলে উপৃস্থিতির* 01706095100) পহ্থা অবলম্বন করেও (যেমন 

সুয়েজ ও সিনাইয়ে রাষ্্ীসংঘের জরুরী বাহিনীর অবস্থানের মাধ্যমে ) 

সাধারণ সভা একাধিক প্রশে প্রশংসাযোগ্য সাফল্যের অধিকারী হয়েছে। 
বৃহদাকারের জন্য সাধারণ সভা “অনুরঞ্জনের' (০0০11180010) ভূমিকা 
নিজে সরাসরি গ্রহণ না করে অধীনস্থ কোন অঙ্গের উপর ন্যস্ত করেছে । 
যেমন দক্ষিণ আক্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা সম্পকিত বিবাদ নিরসন- 
কল্পে “মধ্যস্থত। কমিশন' (9০০এ 08985 (00110015519) গঠন করা, 

হয়েছিল । অনেক সময় অনুরপ্তনের দায়িত্ব বিশেষ যোগ্যতা-সম্পন্ন ব্যক্তির 

উপর ন্যস্ত কর] হয় | যেমন প্যালেস্টাইন সংক্রান্ত বিবাদে কাউন্ট 

বাণাডোটকে (0990 ৪8917800066) এবং পরবতীকালে ডঃ বান্চুকে 
(001. 80006) রাষ্ট্রসংঘের মধ্যস্থতাকারী (0. টি. 245019691) নিযুক্ত 

করা হয়েছিল | এধরণের কাজে সহাসচিবের সাহায্য নেওয়ার ঘটন। 

কিছুকাল যাবৎ বেড়েই চলেছে । অন্যায় কাধ্যকলাপ থেকে বিরত 
থাকতে অথবা বিবাদ মীমাংসা করে নিতে সংশ্লিষ্ট রাষ্্রসমৃহের নিকট 
সাধারণ সভা "স্রুপারিশ* (6০০]00767108010105) বহুবার রেখেছে এবং 

সে সমস্ত “সুপারিশের অনেকগুলিই (যেমন স্ুয়েজ এলাক। থেকে সৈন্য 

প্রত্যাহার করার জন্য বৃটেন, ফ্রান্স ও ইজরায়েলের নিকট অথবা 
হাঙ্গেরী থেকে সৈন্য অপসারণ করা এবং হাঙ্গেবরীতে অবৈধ কাধ্য- 
কলাপ থেকে বিরত হওয়ার জন্য সোতিয়েৎ সরকারের নিকট করা৷ 

হয়েছিল ) আরও শক্তিশালী “আবেদনেরঠ (49215) রাপ পরিগ্রহ 

করেছে। (চতুর্থ অধ্যায়েই আমরা দেখেছি যে “আবেদন' কথাটি, 
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'গ্রতানুগতিক অথে ধরা হয়না, বরং একে প্রচ্ছন্ন আদেশই বল! চলে )। 
'শাস্তির জন্য এ্রক্য প্রস্তাবের' বলেও সাধারণ সভা সংশ্রি্ রানী অথবা 
স্বাট্রসমূহকে বাঞ্চনীয় পথে অগ্রসর হতে বলা ছাড়া কিছুই করতে 
পারেনা এবং এই প্রস্তাবের জীবনকালের গোড়ার দিকেই সাধারণ সভা 
এই প্রস্তাব-বলে সর্বাধিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে । একমাত্র কোরীয় 
সন্কটেই সাধারণ সভা উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী অভিহিত করে 

সদস্যরাট্সমৃহকে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থায় রাষ্রসংঘকে 

সমস্ত রকম সম্ভাব্য সাহায্য দিতে বলেছিল এবং উত্তর কোরিয়ায় 
গোলাগুলি প্রেরণ বন্ধ করার সুপারিশ করেছিল | স্ুয়েজ অথবা হাঙ্গেরীর 

প্রশ্শে সাধারণ সভা এতটা করেনি । ঘাটের দশকে উপনিবেশিকতাবিরোধী 
আন্দোলনের ধাক্কায় সাধারণ সভা অবশ্য আদেশব্যঞ্জক ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হয়েছিল । অতএব আমরা দেখতে পাই যে 1965 খৃষ্টাব্দ থেকে 

উপধ্যপরি অধিবেশনে সাধারণ সভা দক্ষিণ রোডেশিয়া থেকে অবৈধ 
স্মিথ সরকারকে সামরিক শক্তি প্রয়োগে কবেৃটেনকতুক) অপসারিত 
করার জন্য বৃটিশ সরকারের নিকট এবং পর্তগীজ উপনিবেশগুলির 
জনসাধারণের প্রতি পর্তুগীজ সরকারের আচরণের ফলে আন্তর্জীতিক 
শান্তি বিধিত হতে পারে বলে পর্তুগালের সাথে ক্টনৈতিক ও বাণিজ্যিক 
সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য বিশ্বের সমস্ত রাষ্টের নিকট আবেদন জানিয়ে 

প্রস্তাব গ্রহণ করেছে । অনেকেই মনে করেন যে এই সমস্ত প্রস্তাবের 

বৈধতা সন্দেহজনক । তাছাড়াও বলা যায়, যেপমস্ত রাষ্ট্রের সক্রিয় 
সহযোগিত। ছাড়া এইসব প্রস্তাব বাস্তবায়িত করা সম্ভব ছিলনা সেই 

সমস্ত রাষ্ী এই প্রস্তাবগুলির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার পরেও প্রগুলি 
গ্রহণ করে সাধারণ সভা স্বীয় প্রস্তাবসমূহের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষণ্ণই 
করেছে । 

উপরিউক্ত ক্ষেত্রে সাধারণ সভার একটি গঠনমূলক ভূমিকা 
আছে-__যা' নিরাপত্তা পরিঘদকে দেওয়া হয়নি | এই ভূমিকাটি সভার 
কাধ্যাবলীর তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত । সেটি হলে৷ নৃতন নৃতন আইনের ও 
রাজনৈতিক বিন্যাস (01091) ত্যষ্টির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পথে স্থিতাবস্থার 
পরিবর্তন সাধন করা | এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েই সাধারণ সভা 
প্যালেস্টাইনে বৃটিশ ম্যা্ডেটের বিকল্প হিসাবে প্যালেস্টাইন বিভাগের 
পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং এর ফলেই ইজরায়েলের স্থট্টি হয়। 
প্যালেস্টাইনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বন্দোবস্তের স্বাথে অর্থনৈতিক ভিত্তির 
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প্রশ জড়িত মনে করে সাধারণ সভা প্যালেস্টাইনের উদ্বাস্দের 
ব্রাণকাধ্যে, বিশেষ করে রাষ্রসংষের ত্রাণ ও পূর্ত সংস্থার' 0. ই. 
২6116 2170 ড/015 £১8০105) মাধ্যমে, যথাসম্ভব অগ্রসর হয়েছিল । 

দুর্ভাগ্যবশত: নূতন নূতন আইনের এবং রাজনৈতিক বিন্যাস 
্্টিকল্ে সাধারণ সভার প্রয়াসে যথোচিত বাস্তববাদীতার পরিচয় পাওয়। 
যায়না । নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতনতাসম্তৃত হতাশার বিপরীত 
প্রতিক্রিয়াই হতে দেখা গেছে । অর্থাৎ এধরণের হতাঁশা কাটিয়ে 

ওঠার জন্য সাধারণ সভ! স্বকীয় ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করার ব্যর্থ 
চেষ্টাই করেছে । বিশেষ করে উপনিবেশ সংক্রান্ত প্রশ্নে সভার ভূমিকা 
থেকে একথাই মনে হয় । দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার ব্যাপারে দক্ষিণ 
আফ্রিকা ম্যাণ্ডেট সংক্রান্ত দায় পালনে অস্বীকার করলে 1967 খৃষ্টাব্দের 

জুন মাসে সাধারণ সভ। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার দারিত্বগ্রহণের জন্য 
এগারো সদন্যবিশিষ্ট একটি পরিঘদ গঠন করে; শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা 
ও পত্তগাল উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোটদান করে এবং সমস্ত বৃহৎ" 
শক্তিসহ ত্রিশাটি দেশ ভোটদান থেকে বিরত থাকে । দক্ষিণ-পশ্চিম 
আফ্রিকার নাম দেওয়া হয় নামিবিয়া (28191618) এবং 1968 খৃষ্টাব্দের 
জুন মাসের মধ্যে নামিবিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে বলে স্থির হয়। 
দক্ষিণ আফ্রিক। উক্ত পরিঘদকে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় প্রবেশ করতে 

দিতে অস্বীকার করে এবং এ পরিষদের সদস্যগণ লুসাকা পধ্যস্ত 
অগ্রসর হলেও মাথানীচু করে নিউইয়র্কে ফিরে আসতে বাধ্য হান। 
সাধারণ সভার প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য সভা নিরাপত্তা পরিঘদকে শক্তি 
প্রয়োগ করতে অনুরোধ করলেও পরিষদ তা” প্রত্যাখ্যান করে । তবে 

নিরাপত্তা পরিঘদ 1969 খুষ্টাব্দের অক্টোবরের চার তারিখের মধ্যে 
দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রসাশন অবসানের 
দাবী করলেও বাস্তবে কিছুই হয়নি | নিধারিত সময় এসেছে, চলেও 
গেছে। কিন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় দক্ষিণ আফ্রিকার নিয়ন্ত্রণ আজও 
অটুট আছে । ফলে লাত হয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার অবস্থা 

সম্পর্কে প্রচার । তবে অন্যান্য বিঘয়ের সাথে রাষ্্রসংঘের অক্ষমতাঁও 
প্রচারিত হয়েছে । ৬৫ 

সাধারণ সতার ব্যাপক রাজনৈতিক ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য 
স্থজনশীলতা এবং নমনীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। নূতন নূতন 
পরিস্থিতি মোকাবিলায় সাধারণ সতাকে সহায়তা করার জন্য নূতন 

9 
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নৃতন পম্থা আবিষ্কারে সত নিঃসন্দেহে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে | দুর্ভাগ্য 
বশতঃ নিজের ত্যষ্ট বস্তর প্রতি আস্থা সভার স্মজন-প্রতিভার সাথে তাল 
মিলিয়ে চলতে পারেনি । একই বন্দোবস্ত পুনবার প্রয়োগ না করে 
নৃতন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সাধারণ সভা নৃতন পথের সন্ধান 
করেছে । অতএব দেখা যায় যে "শান্তির জন্য এ্রক্য প্রস্তাব বলে 

প্রতিষ্ঠিত “শান্তি পরিদশন কমিশনঃ (76৪০০ 09215211010 (01010195100) 

অথব৷ প্্যালেস্টাইন অনুরঞ্জন কমিশনের (51951106 (0071011121108 

00010155107) কথা না৷ ভেবে স্ুুয়েজ সঙ্কট মোকাবিলার জন্য সাধারণ 
সভা মহাসচিবকে এবং সাতটি সদস্যরাষ্ট্রবিশিষ্ট এক উপদেষ্টা সমিতিকে 
কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। একথা ঠিক যে, 1956 খুষ্টাব্দের 
ধটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সভাক্তুক গৃহীত পন্থা যথাসম্ভব বাস্তবদৃষ্টিতঙ্গী- 
সম্পন্ন হয়েছিল । তবুও, এখানে এমন একটি অংগঠনকত্তৃক হঠাৎ 
কর্মকৌশল পরিবর্তনের প্রশ জড়িত বার রূপরেখা এখনও অনিশ্চিত, 
যার গতি ও উদ্দেশ্যে দূবলতার ছাপ, যার আত্মবিশ্বাস এখনও প্রত্যাশিত 

ভাবে গড়ে ওঠেনি এবং যার অধীনস্থ সংস্থাগুলিতে প্রয়োজনীয় আস্থা 

ন্যস্ত করা হয়নি বলে সেগুলি উল্লেখযোগ্য এতিহ্য এবং কর্নপদ্ধতিগত, 

ধারাবাহিকতা গড়ে তুলতে পারেনি । এদিক থেকে সাধারণ সত৷ 
নিঃসন্দেহে সমালোচনার পাত্র । তবে বুঢ্ুভাবে সমালোচনা করার আগে 

আমাদের মনে রাখতে হবে যে সভার অভিজ্ঞতার সঞ্চয় এখনও স্বন্ 
এবং দায়িত্ব বহুবিধ । বৈচিত্র্য শুধু পরিস্থিতির দিক থেকেই হয়না, 
অন্য কারণেও হয় । একথা ঠিক যে, কোন দুটি পরিস্থিতি একরকমের 
হয়না, তবে সব ধরণের পরিস্থিতিকে মোটামুটি কয়েকটি বোধগম্য শ্রেণীতে 
বিত্ত করা সম্ভব । ব্যক্তিবিশেঘের দিক থেকেই একটি পরিস্থিতির সাথে 
অন্যটির তুলনা! হয়না । একথা সাধারণ সভার ভিতরের ব্যক্তিদের 
দিক থেকেও সত্য এবং সংশিষ্ট রাষ্্রসমহের নেতৃবগগের দিক থেকেও 

সত্য । তাছাড়াও, স্বকীয় সাবভৌমত্ব এবং স্বাধীনতার প্রতি সচেতনতীা- 

বশতঃ কোন রাষ্ই নজিরের (অতীতের অথবা ভবিষ্যতের ) শিকলে 
বাধ পড়তে চায়না । এ সমস্ত কারণেই সভাকে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে 
ভিন্ন ভিন্ন পন্থা! অবলম্বন করতে হয় । 

সাধারণ সভার কাধ্যাবলীর চতুর্থ শ্রেণী হলো পধ্যবেক্ষণ সংক্রান্ত । 
জাতিপুঞ্জের আমলে পরিষদই সচিবালয়ের কাজকর্ন পধ্যবেক্ষণ করতে। | 

লীগ সভার হাতে বাজেট ছিল এবং বাজেটের মাধ্যমেই লীগ সভা! 
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সংগঠনের প্রশাসন পর্যবেক্ষণ করতো৷ । জাতিপুঞ্জের. অন্তর্গত বিশেষ 
ধরণের সংস্থাগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাও অনুরূপভাবে লীগ সভা ও 

লীগ পরিষদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু রাষ্্রসংঘের 

বন্দেবিস্ত ভিন্নরূপ । নিরাপত্তা পরিষদের উপর সুনিদিষ্ট এবং বিশেষ 

রকমের দায়িত্বাবলী অপিত হওয়ার শুধু সচিবালয়ের উপর নিয়ন্ত্রণই 

নয়, রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত আলোচনাকারী এবং রাজনৈতিক অঙ্গের উপর 
নিয়ন্ত্রণসহ সংগঠনের সম্পূর্ণ প্রশাসন-্ব্যবস্থা পর্য)বেক্ষণের দায়িত্ব 
সাধারণ সভার উপরই ন্যন্ত হয়েছে | এজন্যই নিরাপত্ত। পরিঘদ, অর্থ- 

নৈতিক ও সামাজিক পরিঘদ এবং অছি পরিঘদকে সাধারণ সভার নিকটই 

প্রতিবেদন পেশ করতে হয় । অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, সাধারণ 

সভার সাথে সম্পর্কের দিক থেকে এ তিনাট অঙ্গকে একই শ্রেণীভুক্ত 
করা যায় । একথা ঠিক বে, চাগিরের 11 নম্বর ধার] বলে সাধারণ 

সভা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা এবং নিরস্্ীকরণ সম্পকিত সাধারণ 

নীতির ব্যাপারে এবং আুনিদিষ্ট প্রশে নিরাপত্তা পরিঘদের নিকট সুপারিশ 

পেশ করতে পারবে ; এবং “আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিষ্বিত 

করতে পারে এমন পরিস্থিতির প্রতি পরিষদের দৃষ্টি আকধণ করতে 
পারবে | এ থেকে ধরে নেওয়া ঠিক হবেনা যে সাধারণ সভা ও 

নিরাপত্তা পরিষদের একটি অপরটি থেকে বেশী অথবা কম ক্ষমতার 

অধিকারী । পরিষদের এক্তিয়ার চাঁটারের বিধান বলেই যথার্চভাবে 

সংরক্ষিত করা হয়েছে এবং আমর আগেই দেখেছি যে শাস্তিবলবৎ- 

মূলক ব্যবস্থাগ্রহণের পরশে পরিঘদকে সবৈর্বব ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে 
এবং এ্রব্যাপারে পরিঘদকে অন্য কোন অঙ্গের নিকট কৈফিয়ত দিতে 

হয়না | অতএব প্রতিবেদন পেশ করা পরিষদের কর্তব্য হলেও এবং 
“সুপারিশ করার অধিকার সভার থাকলেও কিছুই এসে যায় না । এবং 

সাধারণ সতাকে আইনসভা এবং পরিষদকে ঘমন্ত্রীসভা মনে করা 
কোনক্রমেই ঠিক নয় । সভার নিকট পরিঘদের প্রতিবেদন পেশ করা 

একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র এবং পরিষদের প্রতিবেদন সম্পর্কে সভায় 
প্রায়শংই কোন বিতর্ক হয়না | যথার্থভাবে কর্তব্য পালনের জন্য পরামর্শ 

দান (যেমন ভেটো ক্ষমতার অপব্যবহার না করার জন্য ) থেকে 

আরম্ভ করে কোন বিশেষ ব্যাপারে সুনিদিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ 

পর্যন্ত বছবিধ বিষয়ে সাধারণ সভা পরিঘদের নিকট প্রচুর সংখ্যক 

জ্রপারিশ করেছে । এই সমস্ত সুপারিশের কিছু মান্য করা হয়েছে, 
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কিছু অবজ্ঞা করা হয়েছে এবং কিছু সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে 
€ যেমন, 1947 খৃষ্টাব্দে পরিঘদ সাধারণ সভাকৃত প্যালেস্টাইন বিভাগের 

পরিকল্পনা ক্ুপায়িত করতে অস্বীকার করে )। 
কিন্ত রাষ্্রসংঘের অন্য দুটি 'পরিঘদেব' ( অর্থনৈতিক ও সামাজিক 

পরিঘদ এবং অছি পরিষদ ) সঙ্গে সাধারণ সভার সম্পর্ক সবৈর্বব ভিন্ন 
ধরণের ॥ যদিও উক্ত পরিঘদদ্য়কে রাষ্ট্রসংধের প্রধান অঙ্গ বলে বণিত 
করা হয়েছে এবং চার্টারের ? নম্বর ধারায় একই সাথে উভয়ের উল্লেখ 

কর! হয়েছে, তবুও চার্টারের 60 নম্বর ধারায়ই বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন 
হয়েছে । - আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার 
ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সাধারণ সভাকে এবং “সাধারণ সভার অধীনস্থ 

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে' দেওয়ার কথা এই ধারায় (60 নম্বর ) 

বলা হয়েছে । অনুরূপভাবে অছি-সংক্রান্ত ব্যাপারেও অছি পরিঘদ 

পাঁধারণ সভার কর্তৃত্বাধীনে কাজ করবে বলে 85 নম্বর ধারায় বল৷ 
হয়েছে । এ অনেকট! বারী সাংবিধানিক ব্যবস্থায় অধীনস্থ সংস্থাকে 
ক্ষমতা হস্তাস্তর (৫6168911070) করার মত এবং এটা স্বাভাবিক কারণেই 

দরকার হয় । কেননা যেসমস্ত বিষয়ে নিবিড়, পুঙ্থানুপুঙ্খ, পারদশী 
এএবং প্রায়শঃ নিরবিচ্ছিন্ন মনোনিবেশের প্রয়োজন হয় সেসমস্ত বিঘয়ের 

প্রতি কোন বৃহৎ এবং অপেশাদার সদস্যসশ্বলিত সভা সুবিচার করতে 

পারেনা | দুর্ভাগ্যবশত: বিভিন্ন জাতীয় আই'নসভার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা 
গেছে যে অধীনস্থ সংস্থাকে দায়িত্ব হস্তান্তর কর! বাঞ্চনীয় হলেও সর্বদা 

সম্ভবপর হয়না | দায়িত্ব-বণ্টন এবং দায়িত্বের সীমারেখা নিধারণ-সংক্রাস্ত 
সমস্যা দেখা দেয় | হস্তাম্তরিত ক্ষমতা যথার্থই বিশেষজ্ঞদের বিষয়-্সংক্রান্ত 

(5০1001081) হলেও সেগুলি যথাথ্ভাবে রাজনৈতিক বিষয়ও | ফলে 

মূল সংস্থা (সাধারণ সভা ) ক্ষমতা হস্তান্তর করলেও অধীনস্থ সংস্থার 

উপর থেকে নিয়ন্রণের রাশ আনৃগা করেনা | এটা অনেকটা জলের 
ধারে না গিয়ে মেয়েকে সাতার কাটার অনুমতি দেওয়ার মত । রাষ্ট্- 
সংধের দিক থেঢকে এই ব্যবস্থার স্থৃফল এবং কৃফল দুই-ই হয়েছে । অর্থ- 
নৈতিক ও সামাজিক পরিঘদ এবং অছি পরিঘদকে অপণ করা বিশেষজ্ঞদের 

শবিঘয়-সংক্রাস্ত ক্ষেত্রেও সাধারণ সভা উক্ত পরিঘষদছয়ের উপর প্রয়োজনীয় 

আম্মা রাখতে না পেরে বারবার অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপে লিপ্ত হয়েছে । 
অংশতঃ সংশ্রিষ্ট পরিঘদ দুটিকেও ( অর্থনৈতিক, ও সামাজিক পরিঘদকে 
'অযোগ্যতার জন্য এবং অছি পরিঘদকে স্বকীয় কর্মক্ষেত্রের প্রতি অনীহার 
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জন্য ) এর জন্য দায়ী করা চলে । অনুন্নত অঞ্চলপমূহের শ্রবং উপনি- 
বেশের সমপ্য। নিয়েই উক্ত দুই পরিঘদের প্রায় সমস্ত কাজ বলে এদের 

কাজে আগ্রহী সদস্যরাষ্ট্রের সংখ্যাও প্রচুর । ফলে সঃপ্রপারিত অর্থনৈতিক 
ও সামাজিক পরিঘদে ও ক্ষয়প্রাপ্ত অছি পরিষদে এই সমস্ত আগ্রহী রাষ্ট্রের 

যথাযোগ্য প্রতিনিধিত্ব সম্ভব নয়। এছাড়াও, অনেক সময়ই সাব্বতৌম 
রাষ্ট্রের নিকট প্রতিনিধিত্ব' কথাটি নিরক মনে হয় বলে উক্ত দুই 
পরিষদের কাধ্যকলাপ ও সুপারিশ পুঙ্থান্পূঙ্খরাপে পর্যালোচনা করার জন্য, 
সর্বদাই সাধারণ সভার উপরে চাপ স্থ্টি করা হয়ে থাকে ! এবং এ' 
ব্যাপারে অনুন্নত সদস্যরাষ্ট্রসমূহের ভোটসংখ্যাই অনুপাতে বেশী | ফলে. 
সাধারণ সভার তৃতীয় (সামাজিক, মানবিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়-সংক্রান্ত )। 
সমিতির ও চতুর €( অছি-সংক্রান্ত ) সমিতির কমসূচী প্রায়ই ঠাসা থাকে 
এবং এই দুই সমিতির দীর্ঘ বৈঠক হয় | প্রসঙ্গত: বলা যায় যে, সংশিষ্ট? 
পরিঘদদ্ধয়কে নিদেশ দেওয়ার জন্য যেসমস্ত প্রস্তাব এই দুই সমিতিতে 
গ্রহণ করা হয়ে থাকে সেগুলি অনেক সময়ই স্ুুনিদিষ্ট এবং যথাযথ. 

হয় না । 
সচিবালয়ের উপর সাধারণ সভার নিয়ন্ত্রণ অধিকতর পরিচিত এবং 

সন্তষ্টজনক পথে হয়ে থাকে | সংসদীয় বন্দোবস্তের সাথে এক্ষেত্রেও 
কিছু কিছু সামঞ্জস্য থাকলেও সরাসরি তুলনা করা নিরাপদ নয় । অতএব 
দেখা যায় যে, মহাসচিব সভার নিয়ন্ত্রণাধীন হলেও তিনি সভার বিবেক 
এবং পথ-প্রদশকের ভূমিকা অবলম্বন করতে পারেন । তবে একথাও, 
ঠিক যে সচিবালয় নিয়ন্ত্রণ করার সমস্ত চাবিকাঠি সভার হাতে আছে। 
স্বকীয় কাধ্যকলাপ এবং সাংগঠনিক বিষয়ে পুরোপুরি এবং নিয়মিত 
প্রতিবেদন সচিবালয়কে সভার নিকট পেশ করতে হয় এবং সেগুলির 
যথার্থ বিবেচনায় সভাকে সহায়তা করার জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্তও রয়েছে. 
সভাকর্তৃক গঠিত প্রশাসনিক ও বাজেটসংক্রান্ত পরশে উপদেষ্টা সমিতি 
(4১৫%150915 (00110101055 010 4£১01101015096155 200 58300561217. 

(9651005) বৃটিশ কমন্স সভার এস্টিমেট্সু কমিটি ও পাবলিক একাউণ্ট্স্, 
কমিটির ছত ভূমিকাই শুধু পালন করেন, বলা যায় বৃটিশ অর্থ-মগ্রকের, 
(:595015) মত প্রশাসন নিয়ন্রণেও আগ্রহী । বারোজন সদস্যবিশিষ্ট, 

(আগে নয়জন ) এই উপদেষ্টা সমিতির সদস্যগণ “বিশ্ের প্রধান ভৌখ্বোলিক্ 
অঞ্চলগুলির প্রতিনিধিত্বের প্রতি লক্ষ্য সাপেক্ষে এবং ব্যক্তিগত পারদশীতি। 
ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে' তিন বৎসরের অন্য নির্বাচিত হন]: এরা, 



£94 বাস্রসং্ঘ 

পুননির্বাচিতও হতে পারেন । এই বারোজন সদস্যের মধ্যে অর্থসংক্তান্ত 
বিস্তর পারদর্শাঁতার জন্য প্রসিদ্ধ এমন দুজনকে ( অন্ততঃ) রাখতেই হয়। 
এই সমিতির সদস্যপদে উল্লেখযোগ্য ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে ; 
এম" আঘনাইড্স্ তে. £800355) শুরু থেকে (1946 খুষ্টাব্দ ) 1964 

পধ্যস্ত এই সমিতির অধ্যক্ষ ছিলেন শুধু তাই নয়, জাতিপুঞ্জের কর্মচারী- 
বূপে সঞ্চিত অভিজ্ঞতাও তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন । মহাসচিব পরবতী 

আঘথিক বৎসরের জন্য প্রস্তাবিত ব্যয়ের খসড়া এই উপদেষ্টা সমিতির 

নিকট পেশ করেন। সমিতি এই সমস্ত প্রস্তাব খঁটিয়ে দেখে, প্রস্তাবিত 
ব্যয়ের সন্তাব্য সংকোচন, পুনবিন্যাস অথবা সচিবালয়ের সম্ভাব্য সাংগঠনিক 
পুনবিন্যাস অথবা বিস্তারের জন্য সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। 

এর পরে মহাসচিবের পেশ করা ব্যয়ের প্রস্তাবের খসড়া এবং সমিতি- 

কৃত প্রতিবেদন সাধারণ সভার পঞ্চম স্থায়ী সমিতির (প্রশাসনিক বিষয় 

ও বাজেটসংক্রান্ত ) নিকট উপস্থাপিত কর! হয়। এখানে উল্লেখ করা 
যেতে পারে যে, উপদেষ্টা সমিতির মোটামুটি সমস্ত সদস্যই পঞ্চম স্থায়ী 
সমিতিরও সদস্য | বলা যেতে পারে যে, এই স্থায়ী সমিতিতে সচিবালয়ের 
কাজের এবং ব্যয়ের শুনানী হয়ে থাকে | মহাসচিব ও তাঁর অধস্তন কম- 

চারীবৃন্দ সচিবালয়ের কাজ ও ব্যয়ের স্বপক্ষে যুক্তির অবতারণা করেন 
এবং পঞ্চম স্বায়ী সমিতি উপদেষ্টা সমিতির অধ্যক্ষের (তিনি অনেকটা 

বৃটিশ কমপৃট্রৌলার ও অডিটর জেনারেলের ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন ) 
সহায়তায় যথাক্রমে সচিবালয় ও উপদেষ্টা সমিতিকৃত দাবী ও পাল্টাদাবীর 
যথার্ধতা সম্পর্কে মন্তব্য করে থাকে | পঞ্চম স্থায়ী সমিতিতে বাজেট- 
সংক্রান্ত আলোচনা অনেকটা দড়ি টানাটানির ব্ূপ নেয় । এটা সহজেই' 

অনুমেয় যে পঞ্চম স্থায়ী সমিতিতে মোটামূটি দুই শ্রেণীর সদস্যের সমাবেশ 

হয়ে থাকে । দরিদ্র সদস্যরাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিগণ রাষ্ীসংঘের ব্যয় 
বাড়ানোর নীতির পক্ষপাতী এবং ধনী দেশগুলির (যাদের কাছ থেকে 

রাষ্্রসংঘের আয়ের প্রধান অংশ এসে থাকে) প্রতিনিধিগণ ব্যয়সংকোচনের 
পক্ষপাতী | উপদেষ্টা সমিতির সদস্যমণ্ডলী সাধারণতঃ অমিতব্যয়িতার 
রাশ টেনে ধরেন; তবে দূরভাগ্যবশতঃ অর্থমন্ত্রকের (01585815) দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর প্রভাবে অনেক সময়ই তাদের ধারণা হয় যে, অনুমোদিত অর্থের 
পরিমাণ কম হলেই ব্যয় সঠিকভাবে হয়ে থাকে | 

উপরি-উক্ত উপদেষ্টা সমিতির প্রতিরূপ অংশ'হিসাবে আয়ের দিকে 

আছে 'অর্থপ্রদান সপ্পকিত সমিতি” (00100010659 01 00201680025) । 
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এই সমিতির গঠন, কাধ্যকাল প্রভৃতি উক্ত উপদেষ্টা সমিতির মতই | 

এই জমিতিও বারোজন সদস্যবিশিষ্ট | এই বারোজনের মধ্যে সর্বাধিক 
পরিমাণে অর্থপ্রদানকারী সদস্যরাষ্্রসমূহের প্রতিনিধিগণকে অস্তভুক্ত 

করতেই হয় । এর কাজ বহুলাংশেই (সবতোভাবে না হলেও) প্রয়োগ- 
বিদ্যাসংক্রান্ত (65001021) | এই সমিতির কাজ হলো রাষ্ট্রসংঘকে অথ- 

প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট সদস্যরাষ্্রের জাতীয় আয়ের প্রতি এবং রাষ্ট্রসংঘের 
সদস্যসংখ্যার বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন সদস্যরাষ্রকতৃক দেয় 
অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা । এ ছাড়াও আরও দু-একটা বিঘয় সম্পকে 
একে ভাবতৈ হয় | যেমন, খুব কম মাথাপিছু আয়বিশিষ্ট সদস্যরাষ্- 

সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনা, অথবা সকলের চেয়ে বেশী দিলেও সামধ্যের 
তুলনায় মাঁকিন যুক্তরাষ্রকক দেয় অর্থের পরিমাণ কম করে ধরা 
€ যাতে এ দেশ রার্্রসংঘের আথিক বিষয়ে অবাঞ্চিত প্রাধান্য বিস্তার না 

করতে পারে )। “অর্থপ্রদান সম্পকিত সমিতি'কর্তৃক নির্ধারিত সদস্য- 
রাষ্্ীসমূহের দেয় অর্থের পরিমাণ প্রত্যেক তিন বৎসরের জন্য বহাল থাকে 
€যুদ্ধ অথবা অনুরূপ জরুরী কারণবশতঃ কোন সদস্যরাষ্ট্রের অর্থপ্রদানের 
ক্ষমতা গুরুতরভাবে ব্যাহত হুলে আলাদা কথা)। সদস্যরাষ্ট্রসমূহ নিজ নিজ 
আথিক টানাটানির দিকে উক্ত সমিতির দৃষ্টি সাধারণতঃ অসঙ্কোচে আকর্ষণ 
করলেও ধাধ্য অর্থ প্রদান না করার ব্যাপারে তার৷ প্রায়শই কণ্ঠাবোধ 
করে না । 

বাজেট ও সদস্যরাষ্ীসমূহকর্তৃক দেয় অঞসংক্রান্ত বিষয়ে পঞ্চম স্থায়ী 
সমিতির সুপারিশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে খুব একটা পধ্যালোচনা না করেই 

সাধারণ সত গ্রহণ করে থাকে । তার কারণও আছে । পঞ্চম স্থায়ী 
সমিতি কখনও কখনও বৃহদাকার হলেও এর সদস্যপদে ধারাবাহিকতা 

বজায় রাখা হয় এবং সদস্যগণ পেশাদারী মনোবৃত্তি নিয়ে একজোট হয়ে 
কাজ করে থাকেন বলে সর্বৈবভাবে রাজনীতিকবলিত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের 
চেয়ে এই সমিতিই অর্থ ও প্রশাসন-সংক্রান্ত বিষয়ের বিবেচনায় 
অধিকতর উপযোগী । তাছাড়াও, অধিবেশনের শেঘের দিকে পঞ্চম স্থায়ী 
সমিতির সুপারিশ সভায় পৌছয় বলে উক্ত সুপারিশ দিয়ে বিশদ 

আলোচনা করার প্রয়োজনীয় সময় সভার হাতে থাকে না । 
রাষ্্রসংঘের বিভিন্ন অঙ্গের সদস্য নিবাচনের কাজকে সাধারণ সভার 

দায়িত্বাবলীর পঞ্চম শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে! আমরা . পূর্ববর্তী 
অধ্যায়েই দেখেছি যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে (যেমন মহাসচিবের নির্বাচনে, 
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আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতিদের ক্ষেত্রে এবং নতন সদস্য 
গ্রহণের পরশে ) সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিঘদের মধ্যে নিবাচনের 
ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে । রাষ্ট্রসংঘে নতন সদস্য গ্রহণের 
প্রশ্নে সাধারণ সভাকর্তৃক এককভাবে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ব্যবহার করার 
(যেমন লীগ সতা করতো ) আশা পোষণ করা 1950 খুষ্টাব্দের পর 
থেকে অবান্তর হয়ে দাড়িয়েছে, কারণ এ বৎসরই আন্তর্জাতিক বিচারালয় 
অভিমত প্রকাশ করেছে যে, সদস্যভুক্তি প্রশে পরিষদে ভেটো প্রয়োগের 
জন্য সত হতাশাবোধ করলেও পরিঘদের স্রপারিশ ব্যতীত সভা একক- 
ভাবে কোন দেশকে রাগ্ীসংঘভুক্ত করতে পারবে না | কিন্তু কিছু কিছু 
ক্ষেত্রে নিবচনের ক্ষমতা এককভাবেই সাধারণ সভার উপর অপপিত 
হয়েছে | এদিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নিরাপত্তা পরিঘদের 
অস্থায়ী স্দস্যসমূহের (€যা* নিয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দিত। হয়ে থাকে ) নির্বাচন। 

প্রত্যেক বৎসরই পরিঘদের অস্থায়ী সদস্যপদের অর্ধেক খালি হয় এবং 
কাধ্যকাল অতিক্রান্ত হওয়া সদস্যরাষ্্রসমহ পুননির্বাচনের জন্য প্রতিতবন্দিতা 
করতে পারে না । গোড়ার দিকে প্রত্যেক বৎসর খালি হওয়া তিনটি 
সদস্যপদ তোট গ্রহণের পূর্বে আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবেই 
পূরণ করা হতো | কিন্তু 1955 খৃষ্টাব্দের দরকঘাকঘি পরবর্তী বখসরগুলির 
নজির হয়ে দাঁড়িয়েছে । ত্র বৎসর মাকিন যুক্তরাষ্ট ফিলিপাইনৃস্ুকে 
প্রাথথীরপে দাড় করিয়ে যুগোশ্বাভিয়ার ( সোভিয়েৎ সমথিত ) বিরুদ্ধতা। 
করে এবং ফিলিপাইন্স্ ও যুগোশ্বাভিয়া পয়ত্রিশটি করে (প্রয়োজনীয় 
দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের কম) ভোট পেলে অচলাবস্থার স্থষ্টি হয়| উক্ত 
অচলাবস্থা অবসানের জন্য বোঝাপড়া হয় যে, এক বৎসরের শেখে 
পরিঘদের অস্থায়ী সদস্যপদ থেকে যুগোশ্বাভিয়া পদত্যাগ করবে এবং 
ফিলিপাইনৃস্ পরবতী বৎসরের জন্য অস্থায়ী সদস্য হবে । আক্রিকা 
ও এশিয়া থেকে সদস্যসংখ্য। বৃদ্ধির ফলে পরিঘদের অস্থায়ী সদস্যপদ 
নিয়ে প্রতিগ্বন্দিতা আরও তীব্র হয়েছে এবং উপরি-্উক্ত ধরণের অচলাবস্থার 

উদ্ভব হচ্ছে । ফলে দূই বৎসরের কাধ্যকালকে দুই প্রতিদ্বন্দী সদস্য- 
রাষ্ট্রের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার রীতিই উদ্ভূত অচলাবস্থা অবসানের 
একমাত্র কৌশল হয়ে দাঁড়িয়েছে | অস্থায়ী সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির 
মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হলেও 1965 খুষ্টাব্দের 
প্ব পধ্যস্ত (যখন অস্থায়ী সদস্যপংখ্য] বাড়িয়ে দশ করা হয়) 
কিছুই হয়নি | | 
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অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদের কোন সদস্যপদ সংরক্ষণ বা 

বন্টনের প্রশে চার্টার আরোপিত কোন আনুষ্ঠানিক নিয়ম নেই । তবে 

বাস্তবে দেখা যায় যে, চীন ছাড়া নিরাপত্তা পরিঘদের অন্য চারটি 

স্থায়ী সদস্যরাষ্্র প্রতিবারই নির্বাচিত হয়েছে৷ (অর্থনৈতিক ও সামাজিক 

পরিঘদে সদস্যদের কাধ্যকাল তিনবৎসর এবং পুননির্বাচনে কোন বাধা 

নেই )। অবশিষ্ট তেরোট সদস্যপদ সমস্ত আগ্রহী দেশগুলির (বিশেষ 

করে অনুরত দেশগুলির ) দাবী মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হয়নি 

বলে এই পরিঘদ সম্প্রনারণের জন্য চাপ স্থাষ্ট করা হয় এবং 1965 

খৃষ্টাব্দে সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে সাতাশ করা হয়েছে । €1%! খৃষ্টাব্দে 

কৃত সংশোধনের বলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদের সদস্যসংখ্যা 

বাড়িয়ে চুয়ান্ন করা হয় ) | 

অছি পরিষদের সদস্যসংখ্যা গোড়ায় চৌদ্দটি ছিল এবং সাতাটি সদস্য- 

পদ অছিধারী নয় এমন সদস্যরার্ট্রের জন্য সংরক্ষিত থাকতো । কিন্ত 

অছিভুক্ত অঞ্চলসমূহের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার ফলে অছিধারী রাষ্ট্রের 

সংখ্যাও হাস পায় । ফলে অছি পরিঘদের মোট সদস্যসংখ্যা কমে ছয় 

হয়েছে। এরমধ্যে অছিধারী সদস্য হলো দুটি (মাকিন যুক্তরাষ্্রী ও 

অষ্টেলিয়া )| নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যরাষ্্রসমূহ পদাধিকারবলে 

অছি পরিঘদের সদস্য । অতএব চীন, ফ্রান্স, বূটেন ও সোভিয়েৎ ইউনিয়নও 
এই পরিঘদে আছে । 

উপরি-উক্ত অঙগসমূহে (এবং সাধারণ সভাকর্তৃক গঠিত প্রচুর অস্থায়ী 
কমিশনে ) নির্বাচনের সময় মনে হয় যে জাতীয় সংসদের মত সাধারণ 

সভারও রাজনৈতিক দল আছে । সভায় বিদ্যমান বিভিন্ন গোঠীকে 

(০1০০) রাজনৈতিক দলের সাথে তুলনা করা চলে । ভৌগোলিক, 

এতিহাসিক, জাতিগত এবং আদর্শগত কারণে ব্রক্যবদ্ধ একাধিক রাষ্ট্রকে 

গোষ্ঠী বলা যায় । রার্সংঘে গোীভিত্তিক ভোটদানের কথা কারও 

অবিদিত নয়। আন্তর্জীতিক রাজনীতির এও একটা বাস্তব দিক। 

(অনেক সময়ই আন্তর্জাতিক সংগঠনের ব্যর্ধতার জন্য অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন 
গোঠীকে দায়ী করা হয়ে থাকে )। 

সাধারণ সভার প্রধান গোষ্ঠীগুলির আকৃতি নিয়ে দ্বিমত নেই বললেই 

চলে | উপরন্ত বল! যায় যে, সভার সাধারণ সমিতির বৈঠকে বিভিন্ন 
সদস্যরাষ্ট্ের জন্য আসন নিদিষ্টকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন গোঠীকে 
আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়। হয়েছে । 
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রাষ্সংঘের 126টিঞ্চ সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর গঠন নিম্রূপ £ 

আরব দেশগুলি-- চৌদ্দ | 

আফ্রিকার দেশগুলি-_- € আফ্রিকার আরব দেশগুলিসহ' এবং 

দক্ষিণ আক্রিকাকে বাদ দিয়ে )-- চল্লিশ । 

এশিয়ার দেশগুলি-_- (এশিয়ার আরব রাষ্রসম্হসহ এবং 
ইজরায়েলকে বাদ দিয়ে )-- ছাবিবশ । 

লাতিন আমেরিকার দেশগুলি--€ কিউবাকে যদি ধরা হয় )-- কড়ি। 

পশ্চিম ইউরোপীয় দেশশুলি--(যুগোশ্বাভিয়াকে বাদ দিয়ে | 
এই গোষ্ঠীর মধ্যে আছে ইউরোপের 

চারটি নিরপেক্ষ দেশসম্বলিত একটি 
স্বতন্থ দল )-- উনিশ। 

সোভিয়েৎ গোষ্ঠী-_- (চেকোশ্মোভাকিয়াকে বাদ দিয়ে )-- দশ | 

কমন্ওয়েল্থের দেশসমূহ-€দক্ষিণ আক্রিকাকে বাদ দিয়ে, কিন্তু 
অন্যান্য গোষ্ঠীতে ধরা হয়েছে এমন 

কয়েকটি দেশসহ )-- আটাশ । 

ব্রিক্য ও সংঘবদ্ধতার দিক থেকে উপরি-উক্ত বিভিন্ন গোষ্ীগুলির মধ্যে 

প্রচুর পার্থক্য আছে । এমনকি সমাজতান্বিক দেশগুলির গোষ্ঠীর (যে 
গোঞগিকে সবচেয়ে সত্ঘবদ্ধ মনে করা হয় ) মধ্যেও ফাটল ধরে গেছে। 

রুমানিয়া ও আল্বেনিয়ার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে । আরব 

গ্রোষ্টীর মধ্যে সংঘবদ্ধতা বজায় রাখার জন্য সাংগঠনিক বন্দোবস্ত এবং 

আলোচনার ব্যবস্থা থাকলেও (এবং আপাতঃদৃষ্টিতে এই গোষ্ঠীকে 
আদর্শগতভাবে সুসংবদ্ধ মনে হলেও ) আরবগোষ্ঠী একযোগে ভোটদানের 
যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয় (বাইরের চাঁপ প্রতিহত করার জন্য )। আফ্রিকা 

ও এশিয়ার অবশিষ্ট দেশগুলির সাথে আরবগোর্ঠী একযোগে কাজ করতেও 
পারে, না-ও পারে । আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলি সীমিতসংখ্যক 
বিঘয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে একযোগে কাজ করলেও এই 

দুই মহাদেশের কিছু কিছু রাষ্রের মধ্যে অত্যন্ত তিক্ততা আছে । 
কমন্ওয়েলুথের দেশগুলি রাট্রসংঘের সদর-দপ্তরে পারস্পরিক আলোচনার 

জন্য সাংগঠনিক বন্দোবস্ত না রাখলেও এই দেশগুলি নিয়মিত বৈঠকের 

* এই পৃস্তকের বঙ্গানুবাদের সময় মোট সদস্যসংখ্যা 146 হয়েছে ॥ 
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মাধ্যমে তাব ও সংবাদের আদান-প্রদান করে থাকে! আফ্রিকা ও 

এশিয়৷ থেকে কমব্ওয়েল্থের সদস্যরাষ্ট্রসমূহ কিছু কিছু বিষয়ে নিঃসন্দেহে 

এই সংস্থাকর্তক প্রভাবিত হয়ে থাকে ; তবে একথাও ঠিক যে 

কমন্ওয়েলুথের আদি সদস্যরাষ্রসমূহের মধ্যেও অনেক সময়ই মতপাথক্য 

হয়! পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির অধিকাংশই তাদের সাধারণ 

সমস্যা (সাধারণ সতার অধিবেশন সংক্রান্ত) নিয়ে আলোচনা করে 

থাকে, তবে দল বেঁধে ভোট দেওয়ার ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে খুব একটা 

তৎপরতা দেখা যায়না । অবশ্য ইদানীং কালে উপনিবেশের প্রশ্বে এই 

দেশগুলির মধ্যে গুরুতর বিভেদ (পর্বে যা' ছিলনা ) পরিলক্ষিত হয় । 

আমেরিকার রাষ্ট্রসমহের সংস্থার (049) মাধ্যমে এক্যবদ্ধ হলেও এবং 

জোট বেঁধে ভোট দেওয়ার €(আন্তর্জীতিক সংগঠনে ) এতিহ্য থাকলেও 

লাতিন আমেরিকার দেশগুলির যধ্যে নান! প্রশে মতপার্থক্য দেখা যায় | 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আমেরিকার অন্যান্য দেশগুলির অধিকাংশই 

অত্যন্ত বিরূপ মনোভাবাপন্ন বলে বিভিন্ন প্রশ্নে এই দেশগুলির মধ্যে 

পরক্য বজায় রাখ প্রায়ই সম্ভব হয়না | 

আন্তর্জীতিক রাজনীতির বর্তমান গতি-প্রকৃতির প্রতিফলন হিসাবে 

উপরি-উক্ত গোষঠীগুলির উৎপত্তি অত্যন্ত স্বাভাবিক | শুধু তাই নয়, 

বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক সংগঠনের কাজের তিত্তি হিসাবে এগুলি 

অপরিহার্য | এই গোষ্ঠীগুলি না থাকলে শতাধিক সদস্যবিশিষ্ট সাধারণ 

সভায় স্থিতিশীলতা থাকতো না, ভোটের ফলাফল সম্পর্কে কিছুই আঁচ 

কষা যেতো। না । গোঠীবিহীন সাধারণ সভাকে এমন একটি সংসদের 

সাথে তুলনা করা যেতে পারে যেখানে প্রত্যেক সদস্য প্রতিটি আলাদা 

প্রশে ব্যক্তিগত ইচ্ছানুযায়ী ভোটদান করার অবাধ স্বাধীনতা ভোগ 

করতে পারেন | এর ফল সহজেই অনুমেয় । বাস্তবপক্ষে এ ধরণের 

গোগ্ীর পরোক্ষ স্বীকৃতি চার্চারেই পাওয়া যায় (যখন চাঠিরে “বিভিন্ন 

তৌগোলিক এলাকার ন্যায্য প্রতিনিধিত্বেরঃ এবং অনুরূপ ধরণের কথার 

উল্লেখ করা হয়েছে ) | বলা যায় যে, রাষ্্রসংঘের কাজের ভিত্তি হিসাবে 

চারার প্রণেতাগণ এ ধরণের গোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তা তত্বগততাবেই ধরে 

নিয়েছিলেন। এবং সাধারণ সভার নিবাচনসংক্রান্ত দায়িত্বের ক্ষেত্রেই চারার- 

স্বীকৃত এই সত্যের চুড়ান্ত প্রতিফলন হয়েছে | নির্বাচনের প্রশেই বিভিন্ন 

গোঠীকে মোটামুটি এঁক্যবদ্ধ এবং সুশৃঙ্থলভাবে কাজ করতে দেখা যায়। 

তবুও আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এমন একটি ধারণা আছে যা' 
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সরব দূরীভূত করা দুঃসাধ্য । সে ধারণাটি (রুশো যে ধারণার ধারক: 
ছিলেন) হলো এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের উচিত নিজের 
বিচারবুদ্ধি অনুসারে সাধারণ কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রত্যেকটি, 
আলাদ। প্রশ্ে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়া | সাধারণ সতা। (যার সদস্য- 
সম্হ সাবভৌমরাষ্্র ) স্পষ্টতই এধরণের আদর্শের সামিল হতে 
পারেনা । অথচ মজার কথা এই যে, বিভিন্ন গোষ্ঠী এই আদশ থেকে 

বিচ্যুত হালে আমরা অবাক হই | অথচ দেখা যায় যে ভোটদানের 
স্বাভাবিক (গোর্ঠীভিত্তিক) পদ্থ৷ ছেড়ে বিকৃত পন্থা অবলম্বন করা হয়ে 
থাকে এবং আুফলের চেয়ে কৃফলই হয় বেশী | বলা যায় যে, একবার 
আস্তীতিক বিচারালয়ে নির্বাচনের সময় ভোট কেনা-বেচা হয়েছে। 
এর ফলে সম্ভাব্য বিচারপতিদের যোগ্যতার প্রশ সর্বৈবভাবে অবজ্ঞা কর! 

হয় এবং অন্ততঃ একজন প্রার্থীর নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক 
বিবেচনাই মৃখ্য হয়ে দীঁড়ায়। আরও দেখানো যেতে পারে যে, 
সাধারণ সভার পঞ্চম স্থায়ী সমিতি, উপদেষ্টা সমিতি ও মহাসচিবের 
বিরোধীতা সত্বেও লাতিন আমেরিকার দেশগুলি, আরব জোটের সদস্য- 
সমূহ এবং অন্যান্য কয়েকটি রার্টের মিলিত চাপের ফলে 1948 খৃষ্টাব্দে 
স্পেনীয় ভাঘাকে সাধারণ সভার কাজের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয় | 
রাষ্্রসংঘের বাজেটের অত্যন্ত সাধারণ বিষয়েও (যেমন সচিবালয়ে 

কর্মচারী নিয়োগ বা কোন বিঘয়ে ব্যয় বৃদ্ধি) দেখা যায় যে রাজনৈতিক 
বিবেচনাবশতঃ জোটবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠী অথবা সদস্যরাষ্ট আস্বাভাবিক 

(হানিকর ) পন্থা অবলম্বন করে থাকে । 

এসব অস্বীকার করার উপায় নেই | এবং এসবের জন্য যে 
নিন্দুকের সুবিধা হয় তাও স্বীকার করতে হয় | তবে এও ঠিক যে, 

কোন গুরুত্বপৃণ পরশে সাধারণ সভার কোন গোষ্ঠীই ভোটের গতি-প্রকৃতি 
এতটা বিকৃত. করতে সমর্থ হয়নি যার ফলে সবৈব ভিন্ন ফলাফল 

হয়েছে | নিবাচন, সচিবালয়ে কর্মচারী নিয়োগ, বাজেট--সমস্ত বিষয়েই 
বিনিময়ে কিছু পাওয়া গেলে যেকোন সদস্যরা সন্মতিসূচকি তোট, 
দিয়ে থাকে | কিন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্ে প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রই স্বীয় 
জাতীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে ভোটদান করে থাকে | অবশ্য বলা 
হচ্ছে না যে, এধরণের প্রশে কোন বাধা-নিঘেধই কাজ করেনা । 

তবে সেসমস্ত বাধা-নিঘেধ চাঠার বহির্ভূত, অর্থাৎ, রাষ্রসংঘের বা. সাধারণ 
সভার কোন সমিতির সদস্যপদসম্ভূত নয় | 
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আক্রিকা ও এশিয়া থেকে সদস্যসংখ্যা চমকপ্রদভাবে বেড়ে 
যাওয়ায় এই দুই মহাদেশ থেকে আগত সদস্যরাষ্্রসমুহের ভোটেই দুই- 
তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্ভব | পক্ষান্তরে, গুটিকয়েক দেশ (যেখানে 
পৃথিবীর মোট জ্রনসংখ্যার নামমাত্র অংশ বাস করে এবং যে দেশগুলি 
বিশ্বের ধনসম্পদের এক দশমাংশের অধিকারী ) বিরাট সংখ্যক সদস্য- 
রাষ্ীসমহের দাবীদাওয়া ব্যর্থ করে দিতে পারে | এ ছাড়াও, অবিশ্বাস্য- 

রকমের ছোট কয়েকটি সদস্যরাষ্ী আছে (যেমন রুরিটানিয়া, এলডোরাডে। 

ইত্যাদি) যাদের ভোটাধিকার অন্যান্য সদস্যরাষ্টের মতই, অথচ বাস্তব 

অর্থে যাদের তোটাধিকারকে যথাথ মনে কর যারনা । উপরি-্উক্ত 
সমস্ত কারণের জন্যই প্রস্তাব উঠেছে যে বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্রের ভোটের 
'বিভিন্ন রকম মূল্য (০91810+ ৮০608) হওয়া উচিত | তবে নিশ্চিত- 

ভাবেই বলা চলে যে, এধরণের প্রস্তাব কোনদিনই গ্রাহ্য হবেনা | 
ক্ষদ্ররাষ্ট্রসমূহ (রাষ্্রসংঘের অধিকাংশ সদস্যরাষ্িই ক্ষদ্র) মরিয়া হয়ে 
এরকম প্রস্তাবের বিরোধীতা করবে, কেননা ব্যক্তির মত রাষ্ট্রেরও অনুভূতি 
আছে (ডঃ জেসাপের মতে)! আবার, লোকসংখ্যার ভিত্তিতে ভোটের 

মূল্যায়ন করার প্রস্তাবও গ্রাহ্য হতে পারেনা | প্রত্যেকটি সদস্যরাষ্ট্রের 
একটি করে ভোট থাকবে'_এই নীতি একদিক থেকে অবাস্তব হলেও 
এই নীতিই সবচেয়ে রুঢ় বাস্তবের প্রতিফলন | কারণ সদস্যরাষ্্রসমূহ 
সার্বভৌম | বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্রের ভোটের ভিন্ন ভিন্ন মূল্য হলে সদস্য- 
রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হবে । এধরণের কোন পছ্থা বিশ্বসরকার 
প্রতিষ্ঠার পথে সহায়ক হ'লেও চাটারপ্রণেতাগণ রাষ্সংঘ সম্পকে বিপরীত 
ধারণা পোষণ করতেন । অর্থাৎ, সদস্যরাষ্রসমূহের সার্বভৌমত্বগত সাম্যের 
নীতিকেই রাষ্ট্রসংঘের ভিত্তি করা হয়েছে । 

সাধারণ সভায় ভোটদানের ব্যাপারকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ার ফলেই 
অনেকে গোষ্ঠীতিত্তিক ভোটদান সম্পর্কে অতিরিক্ত শঙ্কা প্রকাশ করে 
থাকেন । অবশ্য সাধারণ সভায় সমবেত প্রতিনিধিদলসমূহের উপর 
সম্ভাব্য ভোট-সংখ্যার সন্বোহনী প্রভাবে ক্ষতিই হয়েছে | সবসম্মতিক্রমে 

প্রস্তাব গ্রহণের নীতির (জাতিপুঞ্রের ক্ষেত্রে যা" ছিল ) পরিবর্তে সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতার নীতি অবলম্বন করার ফলে প্রতিনিধিদলসমূ্হ সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দলের প্রকৃতির পরিবর্তে আকৃতির দিকে এবং মতৈক্য প্রতিষ্ঠাকল্পে 
প্রচেষ্টার পরিবর্তে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের দিকেই অধিকতর মনোনিবেশ 
করে থাকে | কিন্তু একথা মনন রাখা উচিত যে, সাধারণ সভাকর্তৃক 
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গৃহীত প্রস্তাবসমূহ সুপারিশ ছাড়া কিছুই নয় । অতএব প্রস্তাব শ্রহণের 
মাধ্যমে নৈতিক চাপ স্যট্টি করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে কৃত্রিম অর্থে 
সংখ্যাগরিষ্ঠতাই যথেষ্ট নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতবাদে মোটামুটি সমস্ত 
ধরণের মতের সমনুয় হওয়াও অপরিহাধ্য । অবশ্য একথাও ঠিক যে, 

কৃত্রিম উপায়ে অজিত সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ফলে কখনও কখনও স্বপ্নকাল 
স্থায়ী আ্ববিধা হতে পারে । যেমন কোন কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে, 
সচিবালয়ের সাংগঠনিক প্রশ্বসংক্রান্ত বিতেদ নিম্পভির ক্ষেত্রে কৃত্রিম 
উপায়ে অজিত দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের বলে গুহীত প্রস্তাবের 
কথা বল! যেতে পারে ( এধরণের প্রস্তাব রূপায়ণের জন্য পরে আর 

সাধারণ সভার দ্বারস্ব হতে হয়না বলে )। কোন প্রস্তাবের 
অন্তনিহিত গুণের ভিত্তিতে যদি প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন আদায় না৷ 

করা হয়, তবে পরবতীকালে এ ধরণের প্রস্তাব তিক্ততার উদ্রেক 

করে থাকে এবং তা' অন্যান্য ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়া বিচিত্র 

নয় | যাই হোকৃ, এ সমস্তই হচ্ছে ছোটখাট ব্যাপার | গুরুত্বপূর্ণ 
সমস্ত বিঘয়ে € যেমন, হাঙ্গেরী, জুয়েজ অথবা কোরিয়া প্রশে) সংশিষ্ট 
ভোটসংখ্যার চেয়ে গৃহীত প্রস্তাবসমূহের অন্তনিহিত বিশ্বজনমতসম্ভত 
শক্তিই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতিভাত হয়েছে । মিঃ হ্যামারস্কৃশোল্ডও 
একবার তার নিয়োগকতাদের ( সদস্যরাষ্্রসমূহ ) বলেছিলেন যে, সার্ব- 
তৌম সদস্যরা নিয়ে রাষ্রীসংঘ গঠিত বলে, বিভিন্ন 'সরকারের মধ্যে 
আলোচনার ভিত্তিতে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা করা এবং চা্ার- 
বণিত উদ্দেশ্যপ্রণের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রচেষ্টার সমন্বয়সাধন করা 
রাষ্ট্ীসংঘের উদ্দেশ্য বলে সাধারণ সভায় ভোট অর্জনের চেয়ে যথার্থ 
সন্মতির ভিত্তিতেই বিভিন্ন প্রশের শান্তিপর্ণ ও ন্যাধ্য নিষ্পত্তির পথ 
অধিকতর বিধেয় | 

সাধারণ সভাকে আপাতদৃষ্টিতে আত্ববিরোধী বস্তর সমষ্টি বললে 
অত্যুক্তি হয়না । যে কোন আইনসভার মত সাধারণ সভাও বিতর্ক 
এবং বিতর্ক শেঘে ভোটের মাধ্যমেই অগ্রসর হয়। অথচ এও ভুললে 
চলবে না যে, কোন সমস্যা সমাধানে বিতর্ক ও ভোটের প্রকৃত মূল্য 
সামান্য | বিতর্ক ও ভোটের মাধ্যমে কোন সমস্যার প্রচার হতে পারে, 
কিন্ত সমাধানের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন আলোচনা ও পরামর্শ ( আনুষ্ঠানিক 
নয়) সর্বদাই অপরিহার্ধ্য । সাধারণ সতার কাঠামো, আইনভিভ্তিক হলেও 

এর কাধ্য নির্বাহ হয় রাজনীতির পথে | সমস্ত পৃথিবীর বিভিন্ন রকমের 
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সংস্থার অভিজ্ঞতা সাধারণ সভার গঠন ও কাধ্যবিধির মধ্যে পুঞ্জীভূত 
হয়েছে । তবে সাধারণ সতা পুরোপুরি অন্য কোন সংস্থার মত নয় | 

আপন বেশিষ্ট্যে সাধারণ সভা অনন্য | 

এজন্যই সাধারণ সভায় স্বতন্ত্র ধরণের গুণ ও দৃষ্টিভঙ্গী আবশ্যক । বিতর্ক 

সভা হিসাবে এখানে বাঁগমী ও পারদশাঁ সংসদ-সদস্যের মত ব্যক্তির 

প্রয়োজন হলেও বিশ্বের কোন সংসদের (সাধারণ সভার পরিবেশ নিবিড 

ও অন্তরঙ্গ নয় : বিভিন্ন জাতীয় সংসদের অতো সাধারণ সভায় এখনো 

প্রতিহ্য গড়ে ওঠেনি ) সাথেই এর তুলনা চলেনা | সাঁবেশের দিক 
থেকে সাধারণ সভা অতি বিশান এবং সাধারণ ক্তার শ্রোতৃবর্গ দুই 

শ্রেণীর-্যারা সভাকক্ষে উপস্থিত এবং যাঁরা সশরীরে সভাকক্ষে উপস্থিত 

নন (বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ )। সাধারণ সভায় যদিও ন্যুনতম 

ভঙ্গীও পবিলক্ষিত হরে থাকে, তবুও সাধারণ সভা প্রচারবিমুখতার 

পক্ষে উপযুক্ত স্বান নয় । এখানে প্রত্যেক প্রতিনিধিকেই দ্বৈত ভূমিকায় 
অভিনয় করতে হয় | একটা হলো জাতীয় ভূমিকা ( যার জন্য তিনি 
তাঁর স্বদেশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রেরিত হয়েছেন ) এবং অপরটি 

হলো আন্তর্জীতিক ভূমিকা €যাঃ ছাড়া তীর প্রতিপাদ্য বিষয় অত্যন্ত 

যুক্তিসঙ্গত হলেও ভুল বোঝাবুঝি বা ক্ষোভের শিকার হতে পারে )। 

সাধারণ সভায় যা' হয়, বিতর্ক তার একটা অংশমাত্র | আরও গুরুত্ব" 

পূর্ণ অংশ হলো নিরবিচ্ছিন্ন এবং বহুপাক্ষিক (00810186981) আলোচন। 

(আনুষ্ঠানিক নয় )। সভার কাজের এই অংশকে অনেকে 'বহুপাক্ষিক 

কটনীতি' 0091011916:81 ৫101010805) বলে আখ্য। দিয়েছেন | এ- 

ধরণের আলোচনা (বা চিরাচরিত অর্থে ক্টনীতিবিদ্দের কাজ) 
সাধারণ সভার প্রত্যেক অধিবেশনেই ( পরিবেশ অবশ্যই চিরাচরিত নয় ) 

হরে থাকে | একথা খানিকট! সত্য যে সাধারণ সভাকে বাৎসরিক ও দীঘ 

অধিবেশনে আহত বিশ্ব-সন্মেলন বলা চলে । তবে তার চেয়ে বড় সত্য 

এই যে, সভাকক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে যা” হয় তার চেয়ে গোপন বৈঠকের 

আলোচনা ও দরকঘাকঘি কম গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং এই রাজনৈতিক 

প্রক্রিয়া সাধারণ সভার কাধ্যকলাপের অবিচ্ছেদ্য অংশ । গোপন 

আলোচন।, আইনসতার মত বিতর্ক এবং কাধ্যসিদ্ধির জন্য বিভিন্ন 

প্রতিনিধিদলকর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন কৌশল অবলম্বনের প্রক্রিয়ার বিবরণ দিতে 

গিয়ে ডঃ জেসাপূ “সংসদীয় কটনীতিত (%58211910606215 01109191790) 

কথাটির উদ্ভাবন করেছেন | আস্তর্জীতিক সমাজের হয়ে আইন প্রণয়নের 
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কাজ, অথবা কোন ব্যবস্থাপন! গ্রহণ, অথবা কোন পরিস্থিতি বা বিবাদের 
(যাতে অনেক সদস্যরাষ্্রী আগ্রহী ) ক্ষেত্রে মীমাংসার পথ নিধারণ-_ 
সাধারণ সভা যাই করুক না কেন, সভার ভূমিকা মূলতঃ রাজনৈতিক । 
সভার মুখ্য কাজ হচ্ছে যতদূর সম্ভব মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং বিভিন্ন 
স্বার্থের সমন্বয় সাধন করা । ফলে চিরাচরিত ক্টনীতিতে যেগুলি 
অপরিহাধ্য সেগুলি ছাড়াও সমস্তরকমের কলাকৌশল অবলম্বনের প্রয়োজন 
হয় । প্রচার ও গোপনীয়তা, মিত্রস্থলভ মনোভাব ও অপরের দুর্বলতা 
সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি, রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্যসমহে আস্থা ও স্বকীয় জাতীয় 
স্বাথের প্রতি আনুগত্য--সবকিছুই অপরিহাধ্য | 



যন্ঠ অধ্যায় 

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ, 
বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহ এবং আন্তর্জাতিক বিচারালয় 

একই অধ্যায়ের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদ, অছি পরিষদ, 
বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহ ও আস্তর্জীতিক বিচারালয় নিয়ে আলোচনা বিস্ময়ের 
উদ্রেক করতে পারে । স্বকীয় গুরুত্ব ও কাজের পরিধির দিক থেকে 
দেখতে গেলে এগুলির প্রত্যেকটিকে নিয়ে পৃথক পৃথক পুস্তক রচনা 
সম্ভব | কিন্তু আমাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে এগুলির প্রত্যেকাটর 
বিশেঘ একটি দিকের প্রতি, অর্থাৎ, এগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে বিদ্যমান 
রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রতি আলোকপাত করা | রাষ্রসংঘের বৃহত্তর 
রাজনৈতিক' ব্যবস্থার অংশ হিসাবে উপরিউক্ত সংস্থাগুলির তাৎপর্যের প্রতি 

দৃষ্টি আকধণ করাই বতৃমান অধ্যায়ের লক্ষ্য | এবং তাঁর জন্য 
এগুলির মূল্য অথবা সাফল্যসম্পর্কে মন্তব্যের চেয়ে মূল সংগঠনের সঙ্গে 
এগুলির সম্পর্কের ওপর জোর দেওয়াই অধিকতর বিধেয় মনে করা 
হয়েছে । 

অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের কাধ্যপদ্ধতির কথা ভাবতে 
গেলে মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগের বৃটিশ সংসদ সম্পর্কে বেজহটের উক্তির কথা! 
মনে হয় | তিনি বলেছিলেন £ “আমাদের আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি নিন্দা 
এবং সেই পদ্ধতি স্থিরীকরণের ব্যবস্থাপনা জঘন্য” | রাষ্ট্রসংঘের 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাধ্যাবলী সম্পকে চাারে প্রচণ্ড বাগাড়ন্বর, 
পুনরাবৃত্তি এবং পরিব্যাপ্তি লক্ষিত হয় | এর কারণ হিসাবে বল! যেতে 
পারে যে, 1945 শুষ্টাব্দে অনেক সদস্যরাগ্ঁই রাগ্রসংঘের উদ্দেশ্যের 

অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিঘয়াদির প্রতি তেমন গুরুত্ব আরোপ করেনি 
বলে এসমস্ত বিষয়ে চাগিরের গ্রন্থনা যথেষ্ট নিষ্ঠা সহকারে করা ( একান্তই 

রাজনৈতিক বিঘয়ের ক্ষেত্রে যা" কর! হয়েছে ) হয়নি | ফলে অর্থনৈতিক 
ও সামাজিক পরিষদ সম্পকে ধ্যান-ধারণা গোড়া থেকেই অস্পষ্ট থেকে 

গেছে। রাষ্্রসংঘধের জন্মের সময়েই কিছু বিশেষজ্ঞ সংস্থা ছিল বলে এগুলির 
মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
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পরিঘদকে | তাছাড়াও, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে চারটার বণিত 
অবশিষ্ট সমস্ত কার্ধযাবলীসহ' অন্য কিছু কিছু বিষয়ও ( যেগুলিকে রাজনৈতিক 
বিঘয় বলে গণ্য করা উচিত, যেমন, “মানবিক অধিকারের উন্নয়ন?) এই 

পরিঘদের দায়িত্বভুক্ত করা হয়েছে । ফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
পরিঘদ বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়সাধনের যন্ত্র ও নিজেই সমনৃয়সাধনের 

বিষয়বস্ত (.ডঃ লাভৃডের বক্তব্য অনুসারে ) হয়ে দাঁড়িয়েছে । একই সঙ্গে 
একদিকে নিজেই বিশেঘজ্ঞ সংস্থা হিসাবে পরিগণিতি হওয়ায় এবং অন্য 

দ্রিকে অন্যান্য বিশেষজ্ঞ সংস্থার খবরদারি করার দায়িত্বযুক্ত হওয়ায় এই 

পরিঘদের সাথে সাধারণ সভার সম্পর্কের প্রকৃতি নির্ধারণ সন্তোঘজনক 
হয়নি | যদিও চাঁারে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে অথনৈতিক ও 
সামাজিক পরিষদ “সাধারণ সভার কর্তৃত্বাধীনে' কাজ করবে (60 নব্বর 

ধারা), তবুও কোন সীমিত এবং সাধারণ সভার অধীনস্থ ক্ষেত্রে একে 
স্বাধীনতাও দেওয়া হয়নি, আবার সভার নির্দেশানুসারে জুনিদিষ্ট কাধ্য 
সমাধার দায়িত্বও দেওয়৷ হয়নি | এর ফলে সাধারণ সভার দ্বিতীয় স্থায়ী 

সমিতি (অর্থনৈতিক ও আথিক বিষয় সংক্রান্ত) এবং তৃতীয় স্থায়ী 
সমিতি (সামাজিক বিষয় সম্পকিত) সংশ্লিষ্ট বিঘয়সমূহে সাধারণ নীতি 
নিধারকের ভূমিকা পালন না করে (যার জন্য এগুলি গঠিত হয়েছিল 

বলে মনে করা যেতে পারে ) হয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের 

প্রতিদন্দ্বী হিসাবে নয় এর সমরপ (৫12110815) সংস্বা হিসাবে কাজ 

করছে । 
বলা যেতে পারে যে, 1946 খৃষ্টাব্দেই অনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে 

গণ্ডগোলের স্ত্রপাতি হয় যখন পরিঘদের কাধ্যনির্বাহ্ক কমিশনগুলি 
বেসরকারী বিশেঘজ্ঞের পরিবর্তে জোতিপুঞ্জের প্রযুক্তি সংক্রান্ত সমিতিগুলির 

ক্ষেত্রে যেমন ছিল ) সরকারী প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠন করার (চাটার এ 

ব্যাপারে অবশ্য নীরব) সিদ্ধান্ত হয় | এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে যুক্তি 
দেখানো হয় যে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
বিঘয়সমূহের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে এ সমস্ত বিষয়ে উপদেষ্টা, 

পরিকল্পনাকারী এবং পধ্যবেক্ষকের ভূমিকায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত 
ব্যক্তিদের পরিবতে সদস্যরাষ্্রসমূহকর্তৃক নিয়োজিত প্রতিনিধিই অধিকতর 
বাঞ্চনীয় । 

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের স্থায়ীসমিতিগুলিকে পরিষদের 
অনেক কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়ে থাকে এবং পরিঘদের পূর্ণাঙ্গ 
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অধিবেশনের পর্বে এই সমিতিগুলি বৈঠকে মিলিত হয় | আস্তঃসরকারী: 
সংস্বাসমূহের সাথে আলোচনার্থে আলোচনা সমিতি (00201010696 ০10. 
58০90৪00705) পরিঘদের সভাপতি এবং এগারোজন জদস্য নিয়ে গঠিত 

হয় | আরন্তের বৎসরগুলিতে এই সমিতির কর্মতৎপরতা খুব বেশী 
থাকলেও বতমানে কাঁলেভদ্রে একে কমব্যস্ত দেখা যায় | চার্টারের 
57, 58 এবং 63 নম্বর ধারায় বণিত কাজের দায়িত্ব এই সমিতিকে 

দেওয়া হয়েছে এবং এই কাজের মধ্যে প্রয়োজনীয় “শতাবলী নিধারণ' 
সাপেক্ষে.*** “চুক্তির ভাত্ততে বিভিনন বিশেষজ্ঞ সংস্বাগুলিকে রাষ্্সংঘের 
সাথে সম্পর্কযুক্ত করার” কথা বলা হয়েছে । 63 ও 64 নহর 
ধারার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায় যে, বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে 

সমনৃয়সাধনের দায়িত্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদকে মোটামুটি 
অসতর্ক ভাষার মাধ্যমেই অর্পণ কর হয়েছে! 63 নম্বর ধারা অনুসারে 
“অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ. . ..আলোচনা ও সুপারিশের মাধ্যমে 

বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুনির কাজের সমনয়সাধন করতে পারবে 1৮ 64 নম্বর 

ধারার বক্তব্য হলো 2 “বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির নিকট থেকে নিয়মিত প্রতি- 
বেদন আদায় করার জন্য অনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদ উপযুক্ত 
ব্যবস্থাদি অবলম্বন করতে পারবে 1 বস্ততঃ চারারের এখরণের ভাঘার 
মাধ্যমে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার (যার অনেকগুলিই রাষ্্রসংঘের জন্মের 
আগের থেকেই ছিল) স্বাধীনতার প্রতি সমীহ প্রকাশ করা হয়েছে ॥ 

এগুলির প্রত্যেকটিরই স্বকীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের অঙ্গ, বাজেট এবং সচিবালয় 
আছে । এই জমীহবশত:ই এ সমস্ত সংস্থার মধ্যে সমনৃয়সাধনের শতাবলী 

চাঁটারেই সুনিদিষ্ট না করে পরবতাঁকালে আলোচনাসম্ভত চক্তির মাধ্যমে 
স্থির করার ব্যবস্থা হয়েছে । 

অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্যসমূহ সম্পর্কে চার্চারের টিলেঢালা ভাঘায় 
উৎসাহিত হয়ে এবং প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে ও বিভিন্ন সমিতি ও কমিশন 

গঠনের মাধ্যমে অনেক কিছু সম্ভব এমন ধারণার বশবতা হয়ে 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সম্ভাব্য 
সমস্তরকম উদ্দেশ্যপূরণের প্রচেষ্টা গোড়া থেকেই চালিয়ে যাঁয় | 1952 
খৃষ্টাব্দে দেখ। যায় যে, অধ্ধনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের নিকট প্রতিবেদন 
পেশ করতো এমন চৌদ্দটি অধীনম্ব কমিশন ও কাধ্যকরী সংস্থা, 

এগারোটি কাধ্যনিবাহক কমিশন ও অধস্তন কমিশন, তিনটি আঞ্চলিক: 
কমিশন, এগারোটি বিশেষজ্ঞ সংস্থা এবং বিবিধরকমের আরও আটটি 
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সংস্থার জন্ম হয়েছে । এরপরে উপরিউক্ত সংস্থাগুলির কিছু কিছু ছেটে 
এফেল্া হলেও কিছু কিছুর সম্প্রসারণও হয়েছে । ফলে পুরো কাঠামোটি 
হাণ্থের মতই জটিল রয়ে গেছে । এজন্যই অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
পরিষদের কাজের যথাযথ ও প্রাঞ্জল বিশ্লেষণ কর! দুঃসাধ্য | তবুও 
স্বাংগঠনিক ও কাধ্যপদ্ধতির দিক থেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদের 
ক্রপরেখা মোটামুটি নিয়ুব্ষপ | 

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদের সাতাশটি* সদস্যরা তিন বৎসরের 
ব্জন্য নির্বাচিত হয় । এর অধিবেশন বৎসরে দুবার হয় £ প্রথমে মে ও 
জন মাসে নিউইয়র্কে এবং দ্বিতীয় অধিবেশন জুলাই মাসে জেনেভায় শুরু 
করে মুলতুবী রাখা হয় এবং মুলতুবী, অধিবেশন অক্টোবর অথবা নভেম্বর 
মাসে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয় | সাধারণ সভার মত এই পরিঘদেও 
প্রত্যেক বৎসর একজন সভাপতি (কোন বৃহৎশক্তির প্রতিনিধি নন) 
বনিবীচিত হন | সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটেই (সাধারণ সভার মত দুই- 
ক্তৃতীয়াংশ নয় ) এখানে সমস্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত করার কথা বলা হয়েছে । 

“আলোচনা সমির্ভি প্রাথমিকভাবে বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহ সম্পকিত 
চুক্তি করলেও অনুমোদনের জন্য সেগুলি অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
পরিঘদ ও সাধারণ সভার নিকট পেশ করা হয় । খঁটিনাটির দিক 
«থকে এই সমস্ত চুকজির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও সেগুলির প্রকৃতি 
মোটামুটিভাবে একই ধরণের | বিশেষজ্ঞ সংস্বাগুলির প্রতিনিধিবর্গ- 
কর্তৃক পরিঘদের বৈঠকে ও পরিষদের প্রতিনিধিগণকর্তৃক বিশেষজ্ঞ 
সংস্থাগুলির বৈঠকে অংশগ্রহণ করার (ভোটদানের অধিকার ব্যতীত ) 
ব্ববস্থাসহ দলিলপত্র ও তথ্যাদি আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে । 
লংশিই বিশেষজ্ঞ সংস্থা নিরাপত্তা পরিঘদ ও অছি পরিঘদের সাথে 
সহযোগিতা করে থাকে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদের নিকট 
স্বীয় কাধ্যকলাপের প্রতিবেদন পেশ করে থাকে (বিশ্বব্যাঙ্ক ব৷ 
আন্তর্জাতিক অর্থকোঘের ক্ষেত্রে একথ! প্রযোজ্য নয় ) এবং পরীক্ষা ও 
স্সুপারিশের জন্য প্রশাসনিক বাজেট সাধারণ সভার নিকট পেশ করে থাকে । 

খকথা মনে হতে পারে যে, সংশিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার কাজের মধ্যে সমনৃয়- 

সাধনই' অ্থটনতিক ও সামাজিক পরিঘদের প্রাথমিক কর্তব্য । কিন্তু আমরা 

* সাধারণ সর্ভার এক প্রস্তাব বলে € 191] গুষ্টাব্দের ডিসেম্বরের 20 তারিখে 
ঞাহীত ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদল্যসংখ্যা 54 বরা হয়। 
2913 খুষ্টান্দের সেপ্টেম্বরের 24 তারিখ থেকে এই প্রস্তাব বলবৎ হয়েছে! 
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আগেই দেখেছি যে, এ ধরণের সমন্বয়সাধনের সুযোগ শুধু সীমিতই 

নয়, এক্ষেত্রে বেশীরভাগ দায়িত্বই হয় সাধারণ সভাকে নয়তো সচিবালয়হক 
( অর্থটৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে নয় ) দেওয়া হয়েছে । অতএব 
দেখা যায় যে, বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির প্রশাসনিক বাজেট সাধারণ সভাকর্তৃ ক 
গঠিত “প্রশাসনিক ও বাজেট সংক্রান্ত প্রশে উপদেষ্টা সমিতি” (৯51501% 
00101016655 010 4১001015027 2100 70066875 0565110753) পরীক্ষা 
করে এবং এ সম্পর্কে এই উপদেষ্টা সমিতির মন্তব্য ও সুপারিশ সভার 
(এই সমিতি শুধু 'ম্থপারিশই করতে পারে) পঞ্চম স্থায়ী সমিতির 

( প্রশাসনিক ও বাজেট সংক্রান্ত) নিকট পেশ কর] হয় । কিন্তু বিশেঘজ্ঞ 
সংস্থাগুলির দেনন্দিন প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের (ব্যাপক নীতির নয়) মধ্ঠে 
সমন্বয়সাধনের দায়িত্ব (বস্ততঃ এগুলির উপরই ব্যাপক নীতির নব্বই, 
শতাংশ নিভর করে ) একদল আতন্তর্জীতিক কর্মচারীর উপর ন্যস্ত । এটাই 
হলো প্রশাসনিক সমন্বয় সমিতি (4 10010150816156 00000016666 0৯ 
০০-010108107) | রাষ্ত্রসংঘের মহাসচিব এই সমিতির অধ্যক্ষ এবং এর 

অন্যান্য সদস্য হলেন বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমৃহের সচিবগণ | এই সমিতি 
অনেকটা আন্তর্জাতিক মন্ত্রীসভার মত। তবে পার্থক্য হলো এই যে, 
এই মন্ত্রীসভার প্রত্যেক মন্ত্রী আলাদা আলাদা সংসদের নিকট দায়ী ॥ 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের স্তুপারিশক্রমে 1946 খৃষ্টাব্দে এই 
সমিতি গঠিত হয় | উক্ত পরিঘদ ঠিকই বৃঝেছিল যে, গোটা বারে? 
স্বাধীন আন্তর্জীতিক সংস্থার দৈনন্দিন কাজের সমনৃয়সাধন করা কর্মব্যস্ত 

পরিঘদের পক্ষে সম্ভব নয় । অবশ্য একথাও ঠিক যে প্রশাসনিক সমনুয় 
সমিতি জোর করে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা, যুজিসাপেক্ষে কেবল 

বোঝানোর চেষ্টাই করতে পারে । অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদের 
নিকট ও বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির নিকট প্রেরণকল্পে এই সমিতির সুপারিশাদি 
সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হতে হবে | এর ক্ষমতা ও কাধ্যাবলী সম্পকে সুনিদিষ্ট 
করে কিছুই বলা হয়নি । বিশেষ করে সাহায্য ও উন্নয়ন সংক্রান্ত 
বিষয়ের সমনয়সাধনের দায়িত্বযুক্ত “আন্তঃসংস্থা আলোচন। পদের? (061 
£82009 (0091690102 3০0910)% সঙ্গে এই সমিতির ক্ষমতার পৃথকীকরণ 

খুবই অস্পষ্ট | ' 
পরিঘদের স্থায়ী সমিতিগুলির শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে 

* সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য ৷ 
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ম্পেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ছুটি সমিতির উল্লেখ করতে হয়। প্রথমটি হলো 
পরিষদের অধিবেশন সংক্রান্ত অথবা পরিষদকর্তৃক ব্যবস্থা করা বৈঠকাদির 

:স্বময় ও কর্মসূচী নির্ধারণের দায়িত্বযুক্ত অন্তর্বভ্রীকালীন সমিতি (10600 
£5010010016656 01) 1১105810106 01 (00106161069) | এই সমিতির সদস্য- 

স্বংখ্যা চার। দ্বিতীয়টি হলো পরিঘদের সঙ্গে বিভিন্ন বেসরকারী আন্তর্জীতিক 

ও জাতীয় সংগঠনসমূহের (71 নম্বর ধারায় উল্লিখিত ) সংযোগরক্ষাথথে 
“বেসরকারী সংস্থা সংক্রান্ত সমিতি” (001001016666 010 টব ০00১0905910010061769] 

:£018810159010105) | এই সমিতির সদস্য সংখ্যা তেরো | 

ক্বহতএব দেখা যাঁচ্ছে যে উপরিউক্ত স্থায়ী সমিতিগুলি অর্থনৈতিক 

ও সামাজিক পরিঘদের সমনৃয়সাধন সংক্রান্ত দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত | 

পরিঘদের মূল কর্তব্য সমাধা হয় কতকগুলি কার্য্যনির্বাহক কমিশনের 

মাধ্যমে | বর্তমানে ছটি কারধ্যনির্বাহক কমিশন ও একটি অধস্তন কমিশন 

আছে । সেগুলি হলো £ | 

চব্বশজন সদস্যবিশিষ্ট পরিসংখ্যান কমিশন (91805110981 ০০20- 

ব201551010) 

সাতাশজন সদস্যবিশিষ্ট “জনসংখ্যা কমিশন (00018600 ০০010- 

12019581091) 

বন্রিশজন জদস্যবিশিষ্ট “সামাজিক উন্নয়ন কমিশন' (00102715510) 

৫8০01 909০018] 16610117617) ; 

বত্রিশজন সদস্যবিশিষ্ট “মানবিক অধিকার কমিশন? (92070199100 

বো 1701091 1315115) ; এবং 

ছাঁবিবশজন সদস্যবিশিষ্ট পপক্ষপাতমূলক ব্যবহার নিবারণ ও 

সংখ্যালঘিষ্ট সংগ্রদায়সমূহের নিরাপত্তা সংক্রান্ত অধস্তন কমিশন (9৮৮- 

০0171171591017 010 19159911101 01 10150111171091101) 2100 1১1006061010 

0 1$11110110165) : 

বত্রিশজন সদস্যবিশিষ্ট: “মহিলাদের অবস্থা সংক্রান্ত কমিশন' 

(00101015510. 010 98005 01 ৬/০1061) ; 

চব্বশজন জদস্যবিশিষ্ট “মাদক ওষধাদি সংক্রান্ত কমিশন+ (00001015- 

25101) 01 381০0110 11055) | দু 

'মানবিক অধিকার কমিশনে এবং “মহিলাদের অবস্থা সংক্রান্ত 

কমিশনে” সদস্যদের কাধ্যকাল তিন বৎসর | অন্যান্যগুলিতে সদস্যদের 
স্কায়ীকাল চার বৎসর | 
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উপরিউক্ত কমিশনগুলির (অধস্তন কমিশনটিসহ ) সদস্যপদ অর্থ- 
নৈতিক ও সামাজিক পরিঘদের সদস্যরাষ্ীসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে 
এমন কোন কথ! নেই (বাস্তবে তা" থাকেও না) | তবে বিশেষজ্ঞ 

না হলেও প্রত্যেক সদস্যকেই তাঁর নিজের দেশের সরকারী প্রতিনিধি 

হাতে হব । একবার তাকালেই বোঝা যাবে যে, এই কমিশনগুলির মধ্যে 

প্রচুর প্রকৃতিগত পার্ক্য রয়েছে । 
এগুলির কিছু কিছু পেশা বা প্রযুক্তি এবং তথ্য সংক্রান্ত ( যেমন, 

পরিসংখ্যান কমিশন) । কতকগুলির বিঘয়বস্ত সর্বৈবই ছন্দমুক্ত ( যেমন, 
মাদক ওধধাদি সংক্রান্ত কমিশন) । অবশিষ্ট কিছু কমিশনের কমক্ষেত্র অত্যন্ত 
বিস্তীর্ণ (যেমন, সামাজিক উন্নয়ন কমিশন ) এবং কোনটির কর্মসূচী 
প্রায় সর্বতোভাবেই রাজনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত (যেমন মানবিক অধিকার 

কমিশন )। 

কেবল পরামর্শ দান করার ক্ষমতাসম্বলিত এই সমস্ত কমিশন অর্থ- 

নৈতিক ও সামাজিক পরিধদের নিকট বছবিধ রকমের সুপারিশ পেশ 
করেছে । কোনটি খুব বাস্তবধন্ী হয়েছে ( যেমন 1958 খুষ্টাব্দে মাদক 
ওঘধাদি সংক্রান্ত কমিশনকৃত স্থপারিশ )। আবার কোনটির প্রকৃতি 
এমন যে তা বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হওয়৷ পরিঘদের পক্ষে মোটে সম্ভব 

হয়নি (মহিলাদের অবস্থ। সংক্রান্ত কমিশনের প্রতিবেদন )। 

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে কাধ্যনিবাহক কমিশনগুলির চেয়ে 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকর্তৃক গঠিত আঞ্চলিক কমিশনগুলিই 
অধিকতর সাফল্যমণ্তিত হয়েছে । প্রথমেই উল্লেখের অবকাশ রাখে 1947 

খৃষ্টাব্দে গঠিত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রসহ একত্রিশ সদস্যবিশিষ্ট “ইউরোপীয় অর্থ- 
নৈতিক কমিশন” (2001)01010 (00101015510 007 17106) । জেনেভায় 

সাধারণত: বৎসরে একবার এই কমিশনের বৈঠক হয় | তবে এর 

পণাঙ্গ বৈঠক ছাড়াও কৃষি, কয়লা, বিদ্যুৎ, গুহসংস্থান, শিল্প, পরিবহন, 
ইস্পাত, কাঠ এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে এই কমিশনের 
বিভিন্ন সমিতি কাজ করে থাকে । ডঃ গুনার মিরড্যালের (01, 001061 

24951091) নেতৃত্বে জেনেভায় এই কমিশনের একটি স্থায়ী সচিবালয় আছে 

এবং এই সচিবালয় কমিশনের বৈঠকাদির ব্যবস্থা করা ছাড়াও গবেঘণা- 
মূলক কাজ করে থাকে । এই কমিশন গুরুত্বপূণ ভূমিকা পালন করলেও 
রাষ্ট্রসংঘের এক্তিয়ার বহির্ভূত দুটি সংগঠনের কারণে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক 
কমিশন অনেকাংশেই মান হয়ে গেছে । তার একটি হলো “ইউরোপে 
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অথনৈতিক সহযোগিতার জন্য সংগঠন? (01580128001) 01170100628 
100007010 ০০০১০7৪1০92) এবং অপরটি হলো৷ এর উত্তরসূরী--অর্নৈতিক 

সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংগঠন” (0185101296100 01 [2০0001010 

00106190010 210 109610107701)) | 

ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কমিশনের আদর্শে আরও তিনটি সংগঠন 
হয়েছে | “এশিয়া! ও দ্র-প্রাচ্যের জন্য অর্থনৈতিক কমিশন” (8০০01101710 
0010170155107 017 4518. 2:00 81-5831) 1974 খৃষ্টাব্দে গঠিত 
হয় । সাতাশ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিশনে তিনটি উপসদস্যও আছে । 
সংশিষ্ট এলাকা থেকে রাষ্্রসংঘের অদস্যরাষ্্রসমহ ছাড়াও সোভিয়েৎ 

ইউনিয়ন, মাকিন যুক্তরা্, বৃটেন, ফ্রান্স (এই এলাকায় যে সমস্ত দেশের 
স্বাথ স্বীকৃত ) এই কমিশনের সদস্য। এই কমিশনের সদর-দপ্তর ব্যাঙ্কে 

হলেও এর বাৎসরিক অধিবেশন এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে হয়েছে | 1948 
খৃষ্টাব্দে “লাতিন আমেরিকার জন্য অর্থনৈতিক কমিশনঃ (:০0007010 
(50101)193)01) 00] 1,200 £১007109) গঠিত হয় । উনত্রিশ সদস্য এবং 
দুই উপনসদস্যবিশিষ্ট এই কমিশনের সদর-দপ্তর স্যাণ্টিয়াগোতে স্থাপিত 
হলেও এর বাৎসরিক অধিবেশন € এশিয়া ও দর-প্রাচ্যের জন্য অর্থনৈতিক 

কমিশনের মতই ) পালা করে লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে 
হয়ে থাকে | সব্বশেঘে, “আফ্রিকার জন্য অর্থনৈতিক কমিশনের* (8০০170- 
0010 (0010210155101) 01 4১1০9) কথা উল্লেখ করা যেতে পারে । 1958 

খৃষ্টাব্দে স্থষ্ট এই কমিশন তদানীন্তন কালে আফ্রিকার নয়টি স্বাধীন দেশ 
(রাষ্্রসংঘের সদস্য), আক্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে অছিধারী ছয়টি রাষ্ট্র এবং 
বেশ কিছু স্বায়ত্বশাসনহীন অঞ্চলকে উপসদস্য হিসাবে নিয়ে গঠিত হয় । 
এর সদস্যসংখ্য! ভ্রত বৃদ্ধি পেয়েছে । উপসদস্যগুলিকে বাদ দিয়েই এর 

সদস্যসংখ্যা এখন বিয়ালিশ* ছাড়িয়ে গেছে । এই কমিশনের সদর-দপ্তর 

আদ্দিস্আবাবায় । আঞ্চলিক ভিত্তিতে গঠিত বলে এই কমিশনগুলিতে 
প্রক্য ও স্ুসঙ্গতি আছে €যাঃ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদে নেই 

বললেই চলে )। উপরিউক্ত কমিশন তিনটি যেসমস্ত সমস্যার সন্মর্খীন 
হয় সেগুলি বাস্তব ( প্রচারের মাধ্যমে স্থ্ট নয়) এবং এই কমিশনগুলি 
সর্বতোভাবে স্থানীয় প্রয়োজনের ভিত্তিতেই সুপারিশ করে থাকে ।' 
নিজেদের কাধ্যকলাপ সম্বন্ধে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদের নিকট 

*. 197] খুক্টান্দ পর্যন্ত হিসাব দেওয়া হয়েছে! এরপর আরও বেড়েছে! 
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প্রতিবেদন পেশ করলেও এই তিনটি কমিশনই সরাসরিভাবে সংশিষ্ট 
সদস্যাপ্রসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকে । এই পদ্ধতি স্বাভাবিক 
এবং যথাযথ মনে হলেও সর্বেব সমস্যামুক্ত নয় এবং উদ্ভূত সমস্যা- 
সমাধানেও সক্ষম হয়নি । এই পদ্ধতির ফলে সমনৃয়সাধনের অন্সবিধা 

দেখা দেয় | তাছাড়াও, এই কমিশনগুলি স্থানীয় সমস্যার অতিরঞ্জনে 
প্রয়াসী হয় এবং স্থানীয় প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য € যেমন, 
কারিগরী সাহায্যের ক্ষেত্রে) চাপস্থষ্টিকারী সংস্বার ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হয়ে থাকে | 

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের আরও কিছু সাংগঠনিক স্থষ্টি আছে 
যেগুলিকে পূর্ববর্তীগুলির মত সহজেই শ্রেণীভুক্ত করা যায়না | এধরণের 
সংগঠনের মধ্যে অস্থায়ী সমিতি থেকে শুরু করে কিছুটা পরিমাণে 
পরিঘদের নিয়নত্রণমুক্ত তথাকথিত বিশেষ সংস্থা (909181 ০৫163) পর্যস্ত 
আছে। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো মানবকল্যাণধর্মী “শিশু 
তহবিল”? (007150 ব861005 00110161073 77001:59005 [7870) | একজন 
প্রশাসনিক অধিকারকের (2৩০৪৩ 7)175০10) নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত 
এই সংগঠন বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সংগৃহীত অর্থদ্বারা সমস্ত 
পৃথিবীব্যাপী শিশুকল্যাণজনিত প্রশংসমান কার্ধযসম্পাদনে বতী । উপরি- 
উক্ত পধ্যায়ভুক্ত ভিন্ন ধরণের একটি সংস্থা হলো এগারো সদস্যবিশিষ্ট 
“আান্তর্জীতিক মাদক ওধধাদি নিয়ন্ত্রণ পর্থৎঃ (1706077800181 1ব81০010105 
০০00001 8০9810)। এই পর্ঘৎ 1964 খৃষ্টাব্দে জাতিপুঞ্জের আমলের 
'মাদকদ্রব্যাদি সংক্রান্ত স্থায়ী কেন্দ্রীয় পর্থ২ঃ (9০110210600 060৪1 
৪1০911০9 730810) এবং “ওঘধাদি পধ্যবেক্ষণ সংস্থার (9788 97617 
15015 7981৫) স্বলাভিঘিক্ত হয় | ৃ 

এত বিচিত্রধরণের সমস্ত সংস্থাকৃত বছবিধ কাঁজের ছকে-বাঁধা বিবরণ 
ঠিক না হওয়াই স্বাভাবিক | তবুও অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের 
কাজে কিছু কিছু গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায় এবং তৎসম্পর্কে মোটামুটি 
ধরণের কিছু মন্তব্যও সম্ভব । পূর্বেই দেখ! গেছে যে, বিভিন্ন সংস্থার 
মধ্যে সমন্বয়সাধনের ভূমিকায় এই পরিঘদ বিফল হয়েছে । তবে 
এ বিষয়ে একটা কথা বলা দরকার । কিছু কিছু সদস্যরাষ্্র স্বদেশে 
বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে প্রতিহ্বন্দিতা ও অধিক্রমণ (০%50189) মেনে নিলেও 
রাষ্ীসংঘের অনুরূপ ধরণের ত্রুটির অতিরঞ্জনে প্রয়াসী হয় | এসব রাষ্ট্রের 
ধারণ এই যে, রাষধ্ীসংধে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত সমনৃয়সাধন, 
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হলে অপ্রয়োজনীয় সংস্থাগুলি ভেঙ্গে দেওয়! হবে এবং ফলে (খরচ কমে 
যাবে বলে) রা্রীসংঘকে কম টাকা দিতে হবে । 

পধ্যবেক্ষণের কাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের প্রচুর সময় 
ব্যয় হয়। রার্রসংঘের কাজের এবং সচিবালয়ের সময়ের অনেকটাই 
কারিগরী সাহায্য, মাদক ওঘধাদি নিয়ন্ত্রণ, বা মানবিক অধিকার সংরক্ষণ 
প্রভৃতিতে নিয়োজিত হয়, অথচ এগুলির পর্যবেক্ষণ বা উন্নয়ন অর্থ- 
নৈতিক ও সামাজিক পরিষদকেই করতে হয় | মোটামুটিভাবে বলা 
যায় যে, এসমস্ত কাজে সাফল্য অনেকাংশেই সংশ্রি্ট বিষয়ের প্রকৃতির 

উপর নির্ভরশীল । অতএব দেখা যায় যে, সামাজিক বিঘয়ের চেয়ে 
অর্থনৈতিক বিষয়ে, বিশ্বব্যাপী কর্মসূচীর চেয়ে আঞ্চলিক পর্যায়ে এবং 
€স্বাভাবিকভাবেই ) সীমিত অর্থ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বণ্টনের চেয়ে 
পাবজনীনভাবে স্বীকৃত প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে কাজ ভালো হয়ে থাকে । 

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদের কাজে অনেক সময়ই তথ্যসংগ্রহ 
'এবং সেগুলির বিন্যাস ছাড়। কিছুই দেখা যায়না । এর বাস্তবমূল্য 

'অবশ্য কম নয়। যখন অচলাবস্থার জন্য (বিশেষ করে রাজনৈতিক 
কারণে) সিদ্ধান্তগ্রহণ সম্ভব হয়না, কোন সমিতিতে কর্মসূচী সম্পকে 
এঁক্য অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন সদস্যরা্রসমূহের নিকট অন্ততঃ গবেঘণা 
সংক্রান্ত কোন কিছু, কোন জরীপ সম্পর্কে প্রতিবেদন অথবা অনুরূপ 
কিছু পাঠানো। যেতে পারে | যখন সোজাসুজি উপায়ে অচলাবস্থার অবসান 
অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়া সম্ভব 
হয়ে থাকে । সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পৃথিবীর অবস্থা রাতারাতি 
পরিবতিত হবে, এমন মনে করার কারণ নেই | কিন্তু এসমস্ত ক্ষেত্রে 
নিতরযোগ্য তথ্যসংগ্রহের মূল্য (আন্তর্জীতিক ও জাতীয়, উভয় পধ্যায়েই ) 
অস্বীকার করা যায়না | | 

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদকে এবং এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহকে 
বিতর্কের মাধ্যমেই অগ্রসর হতে হয়। তবে এই সমস্ত বিতর্কের হবু 
বিবরণী পড়া অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার । সেগুলি বড় একঘেয়ে এবং 
ক্রান্তিকর । আন্তর্জীতিক' পধ্যায়ে বিভিন্ন সরকারের মধ্যে আদান-প্রদানে 
সাধারণতঃ বড় বেশী দরকঘাকঘি হয়ে থাকে । তবে দেখা যায় যে, 

কোন সংস্থা বা কাধ্যনিবাহক কমিশনের প্রতিবেদন সম্পর্কে অর্থনৈতিক 
ও সামাজিক পরিঘদের আলোচনার নামে প্রত্যেক সদস্য সংশ্মিষ্ট বিষয়ে 
ম্দেশের সরকারী মন্তব্যের উপস্থাপনা ছাড়া কিছুই করেননা | 
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এসমস্ত ক্ষেত্রে চার্টারের বিধানাদি অথবা আন্তর্জাতিক জীবনের 
বিভিন্ন তথ্যের কথা কারও খেয়ালে থাকেনা, এবং কোন সদস্যরাষ্ট্রের 
আত্যন্তরীণ বিঘয়ে হস্তক্ষেপ সম্পর্কে চার্টারের নিষেধ প্রায় সব সময়ই 
অবজ্ঞা করা হয়ে থাকে । কোন প্রস্তাবের বাস্তবায়ন সম্ভব কিনা 

সেদিকে লক্ষ্য না. রেখে প্রায়ই কথার ফলঝুরি ছোটানো হয় | এসবের 
কারণেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদে অধিষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কও 
অনেক সময় নিন্দিত হয়েছে । বিশেষ করে মানবিক অধিকার সম্পকিত 

প্রশেই অথনৈতিক ও লামাজিক পরিঘদ সমালোচনার লক্ষ্যবস্ত হয়ে 
দাঁড়িয়েছে । সানৃক্রান্সিক্কোর দিনগুলিতে সব দেশই আদর্শগততাবে 
মানবিক অধিকারের ধ্বজা উড্ীয়মান রাখতে আগ্রহ প্রকাশ করলেও 
আভ্যন্তরীণ দিক থেকে দেখতে গেলে কোন দেশই €মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, 

লাতিন আমেরিকার দেশগুলি, সোভিয়েৎ গোঁ্টীভুক্ত দেশগুলি, বৃটেনসহ 

পশ্চিম ইউরোপের দেশগুনি সকলের কথাই বলা চলে) গ্নানিমুক্ত 
নয়। একদিকে আন্তর্জাতিক সংগঠনের মাধ্যমে সদস্যরাষ্্রসমূছ মানবিক 
অধিকার' রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য বদ্ধপরিকর এবং অন্যদিকে এই সংকল্প- 
রক্ষায় তারাই আইনভঙ্গকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ । বস্তুতঃ মানবিক 
অধিকার সম্পর্কে রাষ্্রসংঘের কতব্যনির্ধারণের সময় যুক্তিযুক্ততা অথবা 
অভিজ্ঞতার কোন মূল্যই দেওয়া! হয়নি । বাস্তবে যাঃ অসম্ভব €( অনেক 
রাই মানবিক অধিকার রক্ষায় যথার্থই ইচ্ছক নয় বলে তা যথাযথ 
বলবৎ করা কোন আত্তর্জাতিক বিচারালয়ের পক্ষেই সম্ভব নয়), তাই 
রূপায়ণের জন্য অন্তঃসারশূন্য স্বল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। 1948 খৃষ্টাব্দে 

সাধারণ সভায় “মানবিক অধিকার সংক্রান্ত ঘোঘণ]+ (09901919110. 0? 

[7010081 [২181)15) অনুমোদিত হয় | এই অনুমোদনকে রাগ্ীসংধের 
ইতিহাসে চরম অবাস্তবতার নজির বলা যেতে পারে | এবং এই অবাস্তব 

দৃষ্টিতঙ্গীর সবচেয়ে বড় শিকার হয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদ | 
মানবিক অধিকারের প্রশে এই পরিধদ সাধারণ সভা ও মানবিক 

অধিকার কমিশনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের কাজ করলেও বিফলতার 
জন্য পরিষঘদকেই দায়ী করা হয়েছে | তবে আশার কথা এই যে, 

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদ ইদানীংকালে বাস্তবধী হওয়ার চেষ্টা 
করার ফলে সংগঠনগত বিভিন্ন অস্ভুবিধা এবং বাণ্রসংঘের কাঠামোয় 
পরিঘদের স্থান-সংক্রান্ত (পরিঘদের সীমিত ক্ষমতার অর্থে) অসুবিধা 

সত্বেও সুফল পাওয়া যাচ্ছে । 
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অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদকে সরকারী দপ্তরের সঙ্গে তুলন।: 
করলে “বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংক্রান্ত রাষ্্রসংঘ সম্মেলনকে, (0. টব" ০০৪- 

1:61)08 007 11806 800 106৬6107196) চাপস্থট্টিকারী সংগঠন 

বলতে হয় | এই সম্মেলনের €0707041) ভূমিকা সম্পর্কে জানতে 
গেলে এর ইতিহাস জান। দরকার | «বাণিজ্য ও শুল্ক সংক্রান্ত সাধারণ 
চুক্জির' (04) অস্তিত্ব সত্বেও অনুন্নত সদস্যরাষ্রসমূহের শঙ্কা 
€ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তাদের ভুমিকা এবং তাদের অর্থনৈতিক অবনতির 
পরশে) ক্রমশঃ বাড়ছিল । মিলিতভাবে এই শঙ্কা প্রকাশ করার জন্য 

1964 খৃষ্টাব্দে জেনেভায় “বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংক্রান্ত রাষ্্রীসংঘ সন্মেলন' 

(01২07472) আহত হয় | লাতিন, আমেরিকার অনৈতিক কমিশনের 
পবতন প্রশাসনিক সচিব, আর্জেন্টিনার মিঃ রাউল প্রেবিশ্ (৫. 8৪৪] 
[160150) এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা হলেও এতে একশে। কুডিটি দেশ 

থেকে দৃহাজার প্রতিনিধি সমবেত হয়েছিলেন । এই সম্মেলনের ফল 

হিসাবে শিল্পোন্নত দেশগুলির সাথে (বিশেষ করে পাশ্চাত্যের ) বাণিজ্যিক 

বিঘয়ে যৌথভাবে আলোচনা করার জন্য সাতাভ্রটি অনুন্নত সদস্যরা 
সম্বলিত একটি গ্রোষ্ঠী €( অনেকটা শ্রমিক সংগঠনের মত) গঠিত হয় । 
বাণিজ্যিক বিষয়ে পাশ্চাত্যের দেশগুলির উপর মিলিতভাঁবে চাপত্যটি 
করাই এই গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য । একতা ও স্যষ্টচাঁপ বজায় রাখার জন্য এই 
গোষ্ঠীকে 1965 খৃষ্টাব্দে সাধারণ সভার অধস্তন অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃতি 

দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং যদিও চিরাচরিত অর্থে এটা সম্মেলন না, 

তবু তখন থেকে এই গোষ্ঠীর নাম হয়ে যায় “বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংক্রান্ত 
রাষ্রীসংঘ সন্মেলন' (0০712) | 

বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলনের" (01০71) জদরন্দপ্তর জেনেভায় 

এবং এর অধিবেশন প্রতি তিন বৎসর অন্তর হয়ে থাকে । সমস্ত সদস্য- 

রাষ্ট্র এবং বাট্রীসংঘের অন্তর্গত কিছু সংস্থার প্রতিনিধিগণ এই “সম্মেলনের” 
সদস্য | মুল দসম্মেলনের' দুটি অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময়ে প্রতি বৎসর 
দুবার “বাণিজ্য ও উন্নয়ন পর্ধদের' (0806 ৪:10 19656101106 73081) 
বৈঠক হয় (একবার জেনেভায় ও আরেকবার নিউইয়র্কে )। মূল সম্মেলন- 
কর্তৃক নির্বাচিত পঞ্চারজন সদস্য নিয়ে এই পর্ধৎ গঠিত! এই পর্থৎ 
সরাসরি মল “সম্মেলনের (00770) নিকট এবং অর্থনৈতিক ও. 
সামাজিক পরিঘদের মাধ্যমে সাধারণ সভার নিকট প্রতিবেদন পেশ 
করে থাকে । সংশিষ্ট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কাজ চালানোর জন্য এই 
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পধৎ চারাটি অধস্তন অঙ্গ গঠন করেছে এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য দান 
করার জন্য বড় একটি সচিবালয়ও আছে। 

বলা যেতে পারে যে, “বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘ সম্মেলন? 
কোনকিছু করার চেয়ে যা” করা হয়নি (উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে 
সঙ্গত সতের ভিত্তিতে বাণিজ্য ) তা+ প্রকাশ করার জন্যই গঠিত হয়েছে । 
রাষ্ট্সংঘের শিল্পোন্নয়ন সংস্থা? (01050 2500205 11000850181 109%610- 
10620 015801296192) সম্পর্কেও মোটামুটি একই ধরণের উক্তি কর] যেতে 
পারে । অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে শিল্প-প্রতিষ্ঠার প্রশ জড়িত এবং শিল্প- 

প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সাহায্যদানের প্রশে উন্নত দেশগুলির নিকট অনুন্নত 

দেশগুলির দাবী এবং পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত গবেঘণার্থে সংস্থার জন্য 
উন্নত দেশগুলির দাবীর মধ্যে প্রতিগ্বন্দিতার প্রতিফলন হিসাবে 1966 
খৃষ্টাব্দে সাধারণ সভাকর্তৃুক 'বাষ্্রসংধের শিল্লোনয়ন সংস্থা (0170) 

গঠিত হয়েছে | এই সংস্থার কর্তব্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে সাধারণ সভার 

স্বভাবসিদ্ধ অস্পষ্টতা বিদ্যমান । সংশ্রিষ্ট ক্ষেত্রে “আন্তর্জাতিক শ্রমিক 
সংগঠন' (7.0) এবং বিশ্বব্যাঙ্কের (৬/০110 73801) মত শক্তিশালী 

সংগঠন থাকা সত্বেও শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে রাষ্্রসংধের কাধ্যকলাপের 

মধ্যে সমনৃয়সাধনের দায়িত্ব এই সংস্থাকে পালন করতে হয় । কেননা, 
পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত গবেঘণার কাজ ছাড়াও এই সংস্থা করিগরী 
সাহায্য প্রকল্পেও নিযুক্ত (এই প্রকল্পের ব্যয় নিবাহ হয় রাষ্ট্রীসংঘের উন্নয়ন 
কম্নসূচীর অর্থে )। 

শিল্লোনয়ন সংস্বার' (08170) প্রধান অঙ্গ হচ্ছে সাধারণ সভা- 

কতৃক নির্বাচিত পঁয়তালিশ সদস্যবিশিষ্ট “শিল্লোন্নয়ন পধৎ। (0009019] 
[09561071090 93০৪10)1| এই পর্ঘধদের কতব্য হলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 

সাধারণ নীতি নিধারণ করা এবং “শিল্লোন্নয়ন সংস্থার* কাধ্য পধ্যবেক্ষণ 
করা । পর্ধদের সদর-দপ্তর ভিয়েনায় অবস্থিত হলেও এতে অনুন্নত 
দেশগুলির প্রাধান্যই বেশী | এই পধদের সদস্যগণ তিন বৎসরের 

জন্য নির্বাচিত হন এবং বৎসরে একবার (এপ্রিল-মে মাসে) এর 

বৈঠক হয় । 

যে সমস্ত ধ্যানশ্ধারণা ও চাপের ফলে অছি পরিঘদ গঠন করা হয়েছে 
সেগুলি এই পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়েই আলোচিত হয়েছে | প্রথমে 
এগারোটি অিতুক্ত এলাকা ছিল £ অষ্রেলিয়ার অছিভুক্ত নিউগিনি ও 
নাওরু ; বেলজিয়ামের অছিভুক্ত রয়াণ্ডা-উরুণ্ডি ; ফ্রান্সের অছ্ভিতুক্ত 
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ক্যামেরন্স ও টোগোল্যা্ড ; ইটালীর অছিভুক্ত সোমালিল্যাণ্ড : 
নিউজিল্যা্ডের অছিতুক্ঞ পশ্চিম সামোয়া ; বৃটেনের অদ্ভিভুক্ত ক্যামেরুনৃতু, 

টোগোল্যাণ্ড ও টাঙ্গানীক৷ ; মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অছিভুক্ত প্রশান্ত মহা-: 
সাগরীয় দ্বীপপুঞ্ত ( মারিয়ানাস্, মার্শালূস ও ক্যারোলিনাস্ দ্বীপপুঞ্জ )। 
একমাত্র সোমালিল্যাণ্ড ছাড়া বাকি সবগুলিই জাতিপুঞ্জের ম্যাণ্ডেট 
ব্যবস্থাভুক্ত ছিল । জাতিপুঞ্জের ম্যাণ্ডেটধারী দক্ষিণ আফ্রিকা! তার 

ম্যা্ডেভুক্ত এলাকাকে (দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা) অছিব-ব্যবস্থাভুক্ত 
করতে অস্বীকার করে । এ বিঘয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার কাজের বৈধতা 
নিয়ে অনেক বিতর্ক হলেও 1950 খুষ্টাব্দে আন্তর্জীতিক বিচারালয় 
অভিমত দিয়েছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকা দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে অছি- 

ব্যবস্থার অধীনে উপস্থাপিত করতে আইনগতভাবে বাধ্য নয়, তবে 
জাতিপুঞ্জের নিকট দক্ষিণ আক্রিকা যেমন প্রতিবেদন পেশ করতো, 
তেমন রাষ্ট্রসংঘের নিকটও প্রতিবেদন পেশ করাও দক্ষিণ আফ্রিকার 
কতব্য । (দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাণ্ডে নাকচ করে সাধারণ সভা- 
ক্তুকগৃহীত প্রস্তাব ও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার 
প্রশাসন প্রত্যাহারের জন্য নিরাপত্তা পরিঘদের দাবী সত্বেও দক্ষিণ আফ্রিকা 
কোন প্রতিবেদন পেশ করেনা ) 

এগারোটি অছিভুক্ত অঞ্চলের মধ্যে চারটি (বৃটিশ টোগোল্যাণ্ড, ফরাসী 
ক্যামেরুন্স্১ ফরাসী টোগোল্যাণ্ড এবং ইটালীর অছিভুক্ত সোমালিল্যাও্ড ) 

1960 খষ্টাব্দের শেঘের দিকে, দুটি ( টাঙ্গানীকা ও পশ্চিম সামোয়া ) 
পরের বৎসর স্বাধীনতা লাত করে এবং এ সময়ে কুয়াণ্ডাউরণ্ডি ও দক্ষিণ 
ক্যামেরুব্স্-এর € বৃটেনের অছিভুক্ত ) স্বাধীনতাঁও সমাসন হয়ে পড়ে । 

1968 খৃষ্টাব্দে নাওরু দ্বীপও স্বাধীনতা লাভ করেছে 1 এই সমস্ত 
পরিবর্তনের ফলে অছি পরিঘদের সদস্যসংখ্যাও হাস পেয়েছে 1 এবং 

পরিঘদের তৎপরতাও কমে গেছে । এখন বৎসরে দুবারের পরিবর্তে 
একবার (সাধারণতঃ মে অথবা জুন মাসে) নিউইয়কে অছি পরিষদের 

বৈঠক হয় | 
প্রত্যেক সংশিষ্ট অঞ্চলকে অছিচুক্তিবলে অছ্িভুক্ত করা হয়। 

এ চুক্তি অছিধারী রাষ্ট্র ও রাষ্্ীসংঘের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি নয়। 

* কিছুদিন পুর্বে নিউগিনিও স্বাধীনতা লাভ করেছে । 
1+ পরবতী অধ্যায় দৃক্টব্য ৷ 
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79 নম্বর ধারা অনুসারে এমন চুক্তির 'শতাবলী. ... প্রত্যক্ষভাবে জড়িত 
সকল রাষ্ট্রকর্তৃক স্থিরীকৃত হবে 1 এই ধারার প্রতিপাদ্য বিষয়কে 
বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা কর৷ হয়েছে । মাকিন যুক্তরার্ ধরে নিয়েছিল যে 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্তকে অছিভুভ্ত করার ব্যাপারে ( জাতিপূঞ্জের 
সময় জাপানের ম্যাণ্ডেটভুক্ত ) মাকিন সরকারই' সমস্ত শর্তাবলী স্থির করার 
অধিকারী এবং সোভিয়েৎ সরকারের মতানুসারে বিভিন্ন অছিচুক্ির 
শর্তাবলী নির্ধারণে যথার্থ এক্তিয়ার নিরাপত্তা পরিঘদের € এই ধারণার 
বশবতাঁ হয়ে সোভিয়েৎ প্রতিনিধি 1948 খুষ্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্যস্ত 
অছি পরিঘদের সমস্ত বৈঠকই বঙ্জন করেছিলেন )। অছিধারী রাষ্ট্রসমহের 
অধিকাংশই মনে করতো যে, “প্রত্যক্ষতাবে জড়িত সকল রাষ্ট'” 
বলতে অছিভুক্ত অঞ্চলের “প্রতিবেশী' রাষ্ট্ীসমূৃহকে বোঝায় ( এই “প্রতিবেশী* 
রাষ্রসমূহ প্রায়ক্ষেত্রেই ওপনিবেশিক রাষ্ট্র ছিল) ! অছি পরিঘদ ও 

সাধারণ সভা সোমালিল্যাও সম্পকিত অছ্িচুক্তির খসড়া করার ফলে এক 
নজির স্থষ্টি হয়েছিল । বিভিন্ন অছিচুক্তির শর্তাবলীর মধ্যে পার্থক্য 

থাকলেও সকল অছিচুক্তিকেই চাটটারের ?6 নম্বর ধারায় বণিত অছি- 
ব্যবস্থার উদ্দেশ্য অথবা অছিধারী রাষ্ট্রের প্রতি প্রযোজ্য নিয়মকানুনের 
সাথে সঙ্গতি সাপেক্ষে হতে হবে । অছিচুক্তির বলেই অছিধারী 

রাষ্ট্র শাসনক্ষমতা লাভ করে এবং রাষ্্রসংঘ পধ্যবেক্ষকের ভূমিক গ্রহণ 
করে | সমস্ত অছিচুক্তির ক্ষেত্রে সাধারণ সভার অনুমোদন প্রয়োজন এবং 

সামরিক দিক থেকে গুরুত্পপূণ এলাকা' সংক্রান্ত অছিচুক্তির ক্ষেত্রে 
নিরাপত্তা পরিঘদের অনুমোদন প্রয়োজন | মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অছিভুক্ত 

প্রশান্ত মহাসাগরীয় ্বীপপুঞ্জই কেবল পরোক্ত শ্রেণীভুক্ত । এই ব্যবস্থার 
সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এই যে, সংশ্লিষ্ট অছিধারী রাষ্ট্র এধরণের 
এলাকায় রাষ্্রনংঘের পধ্যবেক্ষকদের প্রবেশের অনুমতি দিতে বাধ্য নয় | 

অছি পরিষদের ক্ষমতা মোটামুটি তিন রকমের (87 ও 8৪ নম্বর ধারা 
দ্রষ্টব্য )। প্রথমতঃ অছি পরিষদ প্রশ্মালা (96511017816) প্রস্তুত 

করে সংশ্লিষ্ট অছিধারী রাষ্ট্রকর্তৃক পেশ করা প্রতিবেদন গ্রহণ করতে 
পারে | দ্বিতীয়তঃ কোন অছিভুক্ত এলাকা থেকে অভিযোগ-পত্রাদি গ্রহণ 
করতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার 
ভিত্তিতে সেগুলি পরীক্ষা করতে পারে । তৃতীয়ত; অছি পরিঘদ 
সংশিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সাথে পরিদর্শনের সময় সম্পর্কে একমত 
হয়ে মাঝে মাঝে বিভিনন অছিভুক্ত অঞ্চলের পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে 
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পার | এবং এসমস্ত ব্যাপারে বিতর্ক করা এবং সুপারিশমূলক প্রস্তাব 
গ্রহণ করার ক্ষমতাও অছি পরিষদের আছে । 1946 খুষ্টাব্দে কাজ 

আরন্ত করার সময় থেকেই অছি পরিঘদ নিজের ক্ষমতা ও সুযোগের 

সদ্ব্যবহার করতে পেরেছে । অছি পরিঘদের প্রশুমালার বিন্যাস যথেষ্ট 

বিশদ করা হয় এবং 194? খৃষ্টাব্দে 24-টি প্রশ সম্বলিত এক 

প্রশ্বযালা (বারোটি অংশে বিভক্ত এর সঙ্গে তেরোখণ্ডে বিতক্ত পরিসংখ্যান- 
গত একটি অতিরিক্ত অংশও যুক্ত ছিল) অনুমোদিত হয় | এই সনস্ত 
প্রশের উত্তরের (সংশিষ্ট অছ্ধারী রাষ্ট্রের দেওয়া ) ভিত্তিতেই পরে 

শুনানী ( লিখিত ও মৌখিক ) হতে! | এসবের ভিত্তিতেই পরিষদের 
বিতরকও সাধারণ সভার নিকট পেশ করার জন্য বাৎসরিক প্রতিবেদন 
প্রস্তুত হতো | কোন অছিভুক্ত অঞ্চলের অভিযোগপত্র সংশ্রিষ্ট প্রশাসনিক 
কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পরিঘদকে দিতে হবে এমন কোন কথা নেই | এমন 
অভিযোগপত্র সরাসরি পরিঘদের কাছে দেওয়া যেতে পারে অথবা অছি 

পরিঘদকর্তৃক প্রেরিত পরিদর্শনরত দলও অভিযোগকারীদের সঙ্গে দেখা 
করতে পারে অথবা অভিযোগপত্র গ্রহণ করতে পারে । 1947 খৃষ্টাব্দে অছি 
পরিষঘদ পশ্চিম সামোয়ায় এবং পরের বৎসর কুয়াণ্ডা-উরণ্ডি ও টাঙ্গানীকায় 

পরিদর্শকদল প্রেরণ করে। এধরণের পরিদশকদলে সাধারণতঃ তিন- 
চারজন সদস্য থাকেন এবং পরিদশকদলের প্রতিবেদনে শুধু সংগৃহীত 
তথ্যাদিই থাকেন।, সংশ্রিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের জন্য স্পারিশও থাকে | 
অনেক সময় € €েমন 1954 খৃষ্টাব্দে টাঙ্গানীকার ক্ষেত্রে হয়েছিল ) পরিদর্শক- 

দল পধ্যবেক্ষণ ও প্রশাসনের মধ্যের পার্থক্য অবজ্ঞ করে সংশ্লিষ্ট 
প্রশাসনিক কতৃপক্ষের উপর বিধেয় পন্থা চাপিয়ে দিয়েছে । এধরণের 
ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংশ্রিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ প্রতিবাদও করেছে । 

অছি পরিষদে অছ্িধারী ও অন্যান্য অদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে রেধারেঘির 
ফলে সুফলও হয়েছে । এরফলে একদিকে বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্তৃ পক্ষকে 
নিজেদের অছিভুক্ত অঞ্চলে গঠনমূলক ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছে এবং 

অন্যদিকে অছ্িধারী নয় পরিঘদের এমন সদস্যদেরও শুধু ওপনিবেশিকতা 
বিরোধী জিগির ছেড়ে অছিভূক্ত অঞ্চলসমূহের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য 
দায়িত্বশীল দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করতে হয়েছে । পরিঘদের কাধ্যকলাপ 
সর্বতোতাবে রাজনৈতিক বিবেচনামুক্ত না হলেও এর সন্দুখে সুনিদিষ্ট 
লক্ষ্য থাকার সদস্যগণকে নিজেদের কতব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন 
হতে হয়েছে । অবশ্য অছি-ব্যবস্থা সম্পর্কে এটাই শেষ থা নয়। 
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আমরা জানি যে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদের মত অছি পরিঘদও 
সাধারণ সভার “কর্তৃত্াধীনে” কাজ করে । আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলির 
(যে দেশগুলিকে অনুন্নত” প্রাক্তন উপনিবেশ এবং “ওপনিবেশিকতা 
বিরোধী” নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে) ক্রমবর্মান আত্বসচেতনতার 

প্রতিফলন হিসাবে সাধারণ সভার কাছ থেকে প্রচুর চাপ এবং দাবী অছ্ছি 
পরিঘদে এসে পৌছে থাকে | সাধারণ সভায় এই সমস্ত দেশের 
সংখ্যাগরিষ্ঠতাজনিত প্রাধান্য থাকলেও অছি পরিষদের ক্ষুদ্রাকৃতির ফলে 
সেখানে এদের যথেষ্টসংখত্ক প্রতিনিধি নেই । ফলে সাধারণ সভার 
চতুখ স্থায়ী ( অছি-ব্যবস্থা সংক্রান্ত ) সমিতির মাধ্যমে এই সমস্ত দেশগুলি 
ক্রমাগতভাবে অছি পরিঘদের কশ্ননীতির পধ্যালোচনা করে থাকে । 

তাছাড়াও, বিভিন্ন অছ্িভুক্ত অঞ্চলে সাধারণ সভা নিজেই পরিদর্শকদল 
প্রেরণ কনেছে, চতুর্থ সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন অছিভুক্ত অঞ্চলের 

অভিযোগ শুনেছে এবং অভিযোৌগকারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, এবং 

বিভিন্ন অছ্িভুক্ত অঞ্চলে নিবাচন পরিদশনের জন্য €( যেমন 1958 

খৃষ্টাব্দে টোগোল্যাণ্ডে ) পরিদর্শকদল প্রেরণ করেছে । 
সাধারণ সভা অবশ্য আরও ব্যাপক ক্ষেত্রের € অছি-ব্যবস্থাবহির্ভূতি 

কিন্ত অছি পরিঘদের সাথে সম্পকুক্ত) উপর চাপস্থাষ্ট করেছে । চার্টারের 
একাদশ অধ্যায়ে আছে “স্বায়ত্বশীসনহীন অঞ্চলসমূহ সম্পকিত ঘোঁঘণাঃ এবং 
এই ঘোঘণ!। সমস্ত উপনিবেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | চাটারের 7366) নম্বর ধারা 

অনুসারে রাষ্্রসংঘের বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন উপনিবেশ সম্পর্কে 
€ অছিভুক্ত নয়) রাষ্্ীসংঘকে খবরাখবর দেওয়ার দায়িত্ব সংশিষ্ট সদস্য- 
রাষ্্ীসমহকে দেওয়া হয়েছে! গোড়া থেকেই এই “ঘোষণা” এবং 
সংশ্রিষ্ট বাধ্যবাধকতা সম্পকে প্রশব উঠেছে । ও্পনিবেশিক শক্তিগুলির 
ধারণা অনুসারে এই ঘোঘণ। শুধু “কথার কথা (01781057), পথনির্দেশ 
অথবা নৈতিক পরওয়ান৷ ছাড়া কিছুই নয় । এই দেশগুলির মতে 

এদের জাতীয় সংসদ ছাড়া অন্য কারো নিকট কোন দায়-দায়িত্বই নেই 
এবং তাদের সংশ্লিষ্ট উপনিবেশ সম্পর্কে রাষ্্ীসংধের নিকট অরাজনৈতিক 
বিঘয়ে তথ্য সরবরাহ করা গেলেও রাজনৈতিক খবরাখবর দিতে এর! 
বাধ্য নয় এবং এ বিষয়ে আলোচন। করার কোন ক্ষমতা (সুপারিশ করার 

ক্ষমত৷ দূরের কথা ) রাষ্ট্রসংঘের নেই । কিন্ত ও্পনিবেশিকতাবিরোধী রাষ্ট্র- 
গুলি অছিভুভ্ত অঞ্চলের মত বিভিন্ন উপনিবেশ সম্পর্কেও বাষ্রসংঘের 
ক্ষমতা (অনুরূপ ধরণের ) প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয় এবং ?3 66) নম্বর 
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9০17-0০5610108 11673691155) | 1946 খৃষ্টাব্দে গঠিত একটি অস্থায়ী 

সমিতি ও 1947 খৃষ্টাব্দে তিন বৎসরের জন্য গঠিত “বিশেষ সমিতি” 
(579০181 00101771065) থেকেই উপরিউক্ত সমিতির জন্ম | পরে এই 

সর্সিতি সাধারণ সভার একটি শক্তিশালী এবং স্থায়ী অজ হিসাবে দাঁড়িয়ে 
যায়। এর গঠনশৈলী অছি পরিঘদের মতই, অর্থাৎ এতে শাসকরা 

€ শুপনিবেশিক ) ও শাসক নয় এমন সদস্যরার্্রের সংখ্যা সমান, এবং 
তথ্য সংগ্রহের জন্য আদর্শ (56970919) প্রশ্মালাও আছে | রাজ- 
নৈতিক বিঘয়েও তথ্য সংগ্রহ করার, আলাদা আলাদা উপনিবেশ সম্পকে 
অআপারিশ করার, এবং কখন কোন উপনিবেশ আর "ম্বায়ত্বশাসনহীন” 
থাকছেন (€ অধ্ধাৎ স্বয়ংশাসিত হয়েছে) তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা 

প্রই সমিতি বারবার ব্যবহার করতে চেয়েছে । এই জমস্ত বিষয়ে 
সমিতিকতৃক ক্ষমতা ব্যবহারের প্রশ্শে বিভিন্ন ওপনিবেশিক রাষ্ট্র 
€ এই সমিতির সদস্য ) তীব্র প্রতিবাদ করেছে এবং বারবার হুমকী 
দিয়েছে যে, এই সমিতির উপর সাধারণ সভা অবৈধ (এই রাষ্ট্রগুলির 
মতে ) ক্ষমতা অর্পণ করলে তারা সমিতির সদস্যপদ ত্যাগ করবে । 
€ পতৃগাল এক অভিনব যুক্তির অবতারণা করে । 1961 খৃষ্টাব্দে এই 
সমিতির সদস্যপদ গ্রহণের বিরুদ্ধে পর্তুগাল যুক্তি দেখিয়েছে যে, মূল 
ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলসমৃহ এককেন্জ্রীক সরকারাধীন পতৃগালেরই 
প্রদেশ, উপনিবেশ নয়) । 

অছি পরিঘদের পাশাপাশি উপরিউক্ত সমিতির অস্তিত্বের মাধ্যমে 
দেখা যায় যে, নৃতন পরিস্থিতি মোকাবিলায় অভিনবপস্থা উদ্ভাবনে 
সাধারণ সতা সমথ । 'স্বায়ত্বশাসনহীন* অঞ্চলসমূহের ব্যাপারে সাধারণ 
সভার তৎপরতার এখানেই শেঘ নয় | 1960 খৃষ্টাব্দে আক্রিকা থেকে 
সদস্যসংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ার ফলে শ্রী বৎসর “পরাধীন দেশ ও 
জাতিসমূহকে স্বাধীনতাদান সম্পকিত ঘোঘণ1” (9০1818007০1. 0১5 
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৮৩০195) সাধারণ সভায় সবসন্মতিত্রমে €( গপনিবেশিক শক্তিগুলি ভোটদানে 

বিরত থাকে ) গৃহীত হয়েছে। এই ঘোঁঘণার, ফলে ওপনিবেশিকতা। 
অবৈধ বলে পরিগণিত হয় এবং কোন পরাধীন দেশ স্বারত্বশাসনের 
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ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তত হয়নি বলে ওুপনিবেশিক শজিকর্তুক 
ক্ষমতা হস্তাস্তর পিছিয়ে দেওয়ার কৌশলের নিন্দা রুরা হয় এবং সমস্ত 
উপনিবেশকে অবিলম্বে স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে । 

এই সমিতিকে তিত্তি করে আরও চাপস্থ্টির ব্যবস্থা হয়েছে । একে 

অবজ্ঞ। করা হচ্ছে বলে সমিতির তৎপর সদস্যরাষ্ট্রসমহ আরও একটি 
সমিতি গঠনের ব্যবস্থা করে । অত্যন্ত লম্বা একটি নাম (0৩ 9০০০181 
0০01000016665 010. 1172 91609601010 91101) 7২58910 (০ 00 [177191৩- 

71617620107] ০0 116 10601918010] ০00 (06 01917017760 51006- 

19210051108 1০ (0100191 (0০001167199 210 চ501158) এই নূতন 

সমিতিকে দেওয়া হলেও “চব্বিশ সদস্যের সমিতি+ (0020101৮66 

০ 24) নামেই এটি সমধিক পরিচিত ॥ কাঠামোর দিক থেকে এই 
সমিতিতে অছি পরিষদ গঠনের নীতি বর্জন করা হয়েছে, অর্থাৎ এতে 
অর্ধেক সদস্যপদ শাসকরাষ্্রসমহকে দেওয়া হয়নি। ওুপনিবেশিক শক্তি- 
গুলিকে এই সমিতির পাঁচটি আসন এবং অবশিষ্ট উনিশটি আসন 
সোভিয়েৎ গোষ্ঠী ও তৃতীয় বিশ্বের রাষ্্রগুলিকে দেওয়া হয়েছে। 
উপনিবেশ-প্রথার অবসানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নিদেশি 
সাধারণ সভা এই সমিতিকে দেয় এবং 1963 খুষ্টাব্দে সাধারণ সভা 
এই সমিতিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গঠিত অন্যান্য সমিতির ( স্বায়ত্বশাসনহীন 

অঞ্চলসমূহ সম্পকিত তথ্যাদি সংক্রান্ত সমিতিসহ ) দায়িত্বগ্রহণের 
ক্ষমতা অপণ করে | বিতিন্ন স্বায়ত্বশাসনহীন অঞ্চলের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত 
ঘোঘণ! (স্বাধীনতাদান সংক্রান্ত ) প্রয়োগ করা হয়নি বলে এই সমিতি 

অভিযোগ করে এবং দক্ষিণ রোডেশিয় প্রশে যথেষ্ট পরিমাণে চাপও 
সাষ্টি করা হয়েছে । আফ্রিকার বিভিন্ন পরাধীন দেশে এর প্রকাশ্য 
বৈঠক হয়ে থাকে (ওপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে প্রচারের জন্যই )। এর 

ফলে অবশ্য বিভিন্ন উপনিবেশ রাতারাতি স্বাধীন হয়নি। তবে একথাও 

ঠিক যে, আক্রিকার বিভিন্ন পরাধীন দেশের স্বাধীনতা লাভে এই সমিতির 
অবদান একেবারে নগণ্য নয় | 

বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমহের (90০০1911290 4১8500199) মধ্যে “কাধ্য- 

ভিত্তিক আক্তর্জীতিকতার* €যা* নিয়ে এ পুস্তকের প্রথম দিকেই খানিকটা 
আলোচনা করা হয়েছে) প্রতিফলন দেখ! যায় । “কাধ্যভিত্তিক 
আত্তর্জাতিকতার' (51006101021  [10617796010918510) মধ্যে নিহিত 

দৃষ্টিতঙগীর সারকথা হলো এই যে, আন্তর্জাতিক পব্যায়েই সমাধান অন্তব 



64 _. ব্াষট্রসংঘ 

এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলিকে রাজনীতিমুক্ত রেখে (এবং তা? সম্ভব ) 
সংশ্লিষ্ট রাষ্্রসমূৃহকত্ক গঠিত আলাদা আলাদা সংগঠনের মাধ্যমে 

(এমন সমস্ত সংগঠনের মধ্যে যোগাযোগ থাকতেও পারে ) মোকাবিলা 

করা যায় । এই দৃষ্টিতঙ্গীর ভিত্তিতে গঠিত বিভিনন সংস্থার কাঠামো বাঁধাধরা 
ছক অনুযায়ী গড়ে তুলতে হবে, এমন নয় | বরং সংশিষ্ট বিষয়ের প্রতি 
লক্ষ্য রেখেই বিভিন্ন সংস্থার কাঠামোর প্রকৃতি স্থির হবে । তবুও, 
বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সংস্থার মধ্যে কাঠামোগত কিছু কিছু সামগ্রস্য দেখা 
যায়। প্রত্যেকটিরই স্থায়ী সচিবালয়, ব্যাপক নীতিনিধারণের জন্য 
আলোচনা সভা এবং পরিষদ অথবা পধৎ আছে । আলোচনা সভায় 
সংস্থার সমস্ত সদস্যরাষ্ট্রেরই প্রতিনিধিত্ব থাকে, কর্মপপরিঘদ আনুপাতিকভাবে 
ক্ষুদ্র হয় এবং সাধারণতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে | 

বিশেঘজ্ঞ সংস্থাসমূহের মধ্যে *আন্তজীতিক তার ও বেতার যোগাযোগ 
সংস্থা (01006177900109] '6150017117010102001) [0101018) সবচেয়ে প্রাচীন | 

1865 খৃষ্টাব্দে প্যারিস প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জীতিক তারবাতা সংস্থা (1006109- 

11008] 01619518101) [011010) থেকে এর উৎপত্তি । তিন বৎসর পরে 

বাণ শহরে 03906) এই সংস্থার দপ্তর স্থাপিত হয় । আন্তর্জাতিক তার 
ও বেতার যোগাযোগ সংস্থার বর্তমান সদর-দপ্তর জেনেভায় | প্রতি পাচ 
বৎসর অন্তর সমস্ত সদস্যরাষ্ট্রের মন্ত্রীপধ্যায়ের সম্মেলন (015010019001275 

1002617০৩) হয় এবং অন্তবতীকালে সংস্থার পধ্যবেক্ষণের দায়িত্ব পু 
সন্মেলনকর্তৃক নিবাচিত পঁচিশজন সদস্যবিশিষ্ট প্রশাসনিক পরিঘদের 
(47010158655 0001011) উপর ন্যস্ত | বৎসরে একবার এই পরিষদের 

বৈঠক হয় | এই পরিষদই' সংস্থার বাজেট অনুমোদন করে এবং এর 
সাধারণ সচিব (98061819 6186181) মনোনীত করে । এই পরিষদই 
বেতার স্পন্দনের ভ্রততা (২৪109 [71609170%) সম্পকে সুপারিশ করে 

(খুব একট! ' সাফল্য সহকারে নয় ), তথ্যাদি প্রচার করে এবং কারিগরী 

সাহায্যের ব্যবস্থা করে । 
ব্রতিহ্যের দিক থেকে “আন্তর্জাতিক ডাক যোগাযোগ সংস্থা”ও (01015515891 

ঢ05181 [070109) পিছিয়ে নেই । 1874 খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত “আন্তর্জীতিক 
ডাক সম্মেলনের? (01500200091 5১9568] €0017859) ফলে “সাধারণ ডাক 

সংস্থার (0506181 799৪1 00010) জন্ম হয় | 1878 খৃষ্টাব্দে 'আন্ত- 

তিক ডাক সম্মেলনের+ দ্বিতীয় অধিবেশনে “সাপ্লারণ ডাক সংস্থার* নাম 
পরিবর্তন করে বতমান নাম, অথাৎ “আন্তর্জাতিক ডাক সংস্থাঃ (0770) 
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রাখা হয় । আন্তর্জাতিক ডাক সংস্থার পূর্ণাঙ্গ সভার বৈঠক প্রতি পাচ 
বৎসর অন্তর হয়ে থাকে৷ সংস্থার মূল দলিলের (0০00%21000) সংশোধন, 
ডাকের সর্বোচ্চ হার নিধারণ প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় দুই-তৃতীয়াংশ 
সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে । অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে 

সিদ্ধান্ত হয় । কুড়িটি সদস্যরাষ্ট্রসম্বলিত ( পূর্ণাঙ্গ সম্মেলনকর্তৃ ক নির্বাচিত) 
প্রশাসনিক ও যোগাযোগকারী সমিতিকে' (88০80৮6০910 [7191508 

00101016695) অন্তবতীঁকালে সংস্থার কাজ দেখাশুনা করতে হয়। 
স্থইটজারল্যাগ্দেশীয় একজন অধিকারকের নেতৃত্বে বার্ণ শহরে এই সংস্থার 
আন্তজাতিক দণ্ুর 0019177210008] 781680) আছে । এই দপ্তরই আন্ত- 

তিক ডাক সংস্থার সচিবালয় | প্ববতী সংস্থা দুটির ন্যায় সবৈব 
প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নিযুক্ত ও দ্বিধাদ্বন্দের উর্ধে আরেকটি সংস্থা হলে “বিশ্ব 
আবহাওয়৷ পূর্বাভাঘ সংস্থা” (10110 2০050:01981081 07887158000) | 

1878 খৃষ্টাব্দে গঠিত (প্রায় বেসরকারী ) “আন্তর্জীতিক আবহাওয়া 
পর্বাভাঘ সংস্থা” (:05709601091 1/9190101081081 01581012800) থেকে 

বিশ্ব আবহাওয়৷ পূর্বাভাঘ সংগঠনের” উৎপত্তি | প্রতি চার বৎসর অস্তর 
এই' সংগঠনের বিশ্বসন্মেলন হয় এবং এর একটি কর্মপরিঘদ আছে। 
বৎসরে একবার এই কর্মপরিষঘদের বৈঠক হয় ৷ বিশ্বসম্মেলনকর্তৃক একজন 
সাধারণ সচিব (590166581 0006191) নিবাচিত হন | “বিশ আবহাওয়া 

প্বাভাঘ সংগঠনের" সদর-দপ্তর জেনেভায় | 
আসন্তর্জীতিক শ্রমিক সংগঠনের (৫7,0) কর্মক্ষেত্র অপেক্ষাকৃতভাবে 

ব্যাপক | “আঁফিং পর্ধদের* (00117 70810) কথা বাদ দিলে আত্ত- 

জাতিক শ্রমিক সংগঠনই জাতিপুপ্তস্থষ্ট একমাত্র বিশেষজ্ঞ সংস্থা । এই 
সংস্থা জাতিপুঞ্জের আমল থেকেই স্বকীয়তা বজায় রেখেছে এবং আন্তর্জীতিক 
সংগঠনের অগ্রগতিতে এর প্রভাব অনস্বীকাধ্য | 1919 খৃষ্টাব্দে জাতি- 
পুঞ্জের সমস্ত সদস্যরাষ্্রকে নিয়ে এই শ্রমিক সংগঠন গঠিত হয় । কিন্তু 
তারপর থেকে জাতিপুঞ্জের অবনতি হলেও আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের 
ক্রমাগত শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ গ্রহণ 
না করলেও এই সংগঠনের সদস্য হয় এবং এর প্রথম অধিকারক, মিঃ 

আযালবাটি টমাসের (ধু, 169৮ 2001595) প্রশংসনীয় নেতৃত্বে এই 

সংগঠন সারা পৃথিবীতেই শ্রমিকদের অবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধনে এবং 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধাকা৷ সামলে স্বকীয় অস্তিত্ব অক্ষত রাখতে সমর্থ হয় । 
সংগঠনের নীতি নির্ধারণ হয় দুটি অঙ্গের মাধ্যমে । একটি হলো সমস্ত 

শি, 
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সদস্যরাট্রবিশিষ্ট “দাধারপ সন্মেলনগ (0609181 (0০010576705) ১ এর 

অধিবেশন বৎসরে একবার হয়। অপরটি হলো চল্লিশজন সদস্যবিশিষ্ট 
কর্মপরিঘদ (0০091001778 7০৫5) ; এই পরিঘদের ব্রমাসিক বৈঠক 

হয়ে থাকে । আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনে সদস্যরাষ্্রসমূহের প্রতিনিধিত্ব 
তিন পধ্যায়ের হয় £ “সাধারণ সন্মেলনে' প্রত্যেক সদস্যরাষ্রী থেকে দুজন 
সরকারী প্রতিনিধি প্রেরিত হন। কর্মপরিষঘদের চল্লিশজন সদস্যের 

অধ্যে কুড়িজন সরকারী প্রতিনিধি, দশজন মালিকদের প্রতিনিধি ও 
অবশিষ্ট দশজন শ্রমিকদের প্রতিনিধি থাকেন। এর ফলে বলা যেতে 
পারে যে, এর সাংগঠনিক ও আতস্তজাতিক দিক জোরদার হয়েছে এবং 
সংগঠনে বিভিন্ন প্রতিনিধিদের মধ্যে পার্থক্য জাতিভিত্তিক না হয়ে 
স্বার্থভিত্তিক হয়েছে । “সাধারণ সম্মেলনে দূই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ 
ভোটে সিদ্ধান্ত হয় | যদিও আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন এখনও চিরা- 

চরিত বিষয়েই (যেমন শ্রমিকদের কাজের সময়, বেতন-হার, কাজের 

পরিবেশ ইত্যাদি ) মূলতঃ আগ্রহশীল, তবুও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে 
এই সংগঠনের কর্মক্ষেত্র ব্যাপকতর হয়েছে এবং এ সংগঠন এখন 
সামাজিক নিরাপত্তা, পূর্ণ কমসংস্থান, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রভৃতিতেও 
আগ্রহ প্রদর্শন করছে । এর ফলে রাষ্রসংঘপহ অন্যান্য আন্তর্জীতিক 
সংস্থার সঙ্গে শ্রমিক সংগঠনের যোগাযোগ আরও নিয়মিত ও ঘনিষ্ঠ 

হয়েছে এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সংস্থার সাথে একযোগে অথব! 
এককভাবে কারিগরী সাহায্যের ব্যবস্থা করার গুরুদারিত্ব এখন এই 
সংগঠনকে বহন করতে হচ্ছে | ডেভিড মোর্স (70৪0 740199) 
1948 খৃষ্টাব্দ থেকে 1970 খৃষ্টাব্দ পব্যন্ত এই সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়ে 
আন্তর্জীতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে এক নজির স্্টি করেছেন | তীর উত্তর- 
স্রী হলেন বুটিশ নাগরিক উইলক্রেডু জেম্কৃস্ ডে/11760 76715) | 

দ্বিতীয় বিশুযুদ্ধের প্রাক্কালে "খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (40) গঠনের 
উদ্যোগ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রহণ করা হয় | এর পিছনে যে শুধু জাতি- 
পুঞ্পের আমলের মানবপ্রেমীদের € যেমন এফ. এল. ম্যাক্ডুগাল ) প্রেরণাই 
ছিল তা? নয়, এই সংস্থার মাধ্যমেই প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট্ যুদ্ধোত্তরকালে 

আন্তর্জীতিক সহযোগিতায় মাকিন অংশগ্রহণের সন্তাব্য সাফল্য বাজিয়ে 
দেখতে চেয়েছিলেন । থ্থাদ্য ও কৃঘি সংস্থার' উদ্দেশ্য হচ্ছে খাদ্যো্পাদন 
ও বন্টনব্যবস্থার উন্নতি সাধন কর! এবং বিশ্বমানৰের জীবনমান ও পুষ্টির 
পর্যায় উন্নীত করা | তথ্যসংগ্রহ ও কারিগরী সাহায্যের ব্যবস্থা এবং 
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আন্তজাতিক পণ্যচুক্তির বন্দোবস্তই এই সংস্থার কাজের হাতিয়ার । বল! 
"যেতে পারে, “বিশ্ব খাদ্যসূচী'র (০:1৫ 15০০৫. ৮7088101716) সমনৃয়- 

সাধনই এপধ্যস্ত “খাদ্য ও কৃষি সংস্থার' সবচেয়ে মূল্যবান অবদান। 
সংস্থার সদর-দপ্তর রোমে অবস্থিত হলেও আরও আটটি রাজধানীতে এর 
আঞ্চলিক দপ্তর আছে। এই' সংস্বার পূর্ণাঙ্গ বৈঠক, অর্থাৎ, “সন্সেলন' 

: (002215005) প্রতি দুই বৎসরে একবার হয় । প্রত্যেক সদস্যরাষ্টরের 

একটি করে ভোট আছে এবং অপেক্ষাকৃত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে এবং অন্যান্য বিঘয়ে সংখ্যারিষ্ঠের 
ভোটে সিদ্ধান্ত হয় | পূণ “সম্মেলন'কর্তৃক নিবাচিত চৌনত্রিশজন সদস্য- 
বিশিষ্ট কম্পরিঘদের বৈঠক বৎসরে দুবার হয় এবং এই পরিঘদে সংখ্যা- 
গরিষ্ঠের ভোটেই সমস্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকে । 

1944 খুষ্টাব্দের বেটন্ উড়্স্ সম্মেলনে দুটি অথনংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের 
স্ত্রপাত হয় এবং এ দূটিই গঠিত হয় 1946 খৃষ্টাব্দে! এর একটি হলে! 
“আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন এবং উন্নয়ন ব্যাক্ক* (01005081301921 732101 00 
£২5901507000108) 2100 795%6191000601) এবং অপরটি হলো *আন্তর্জীতিক 

অর্থকোঘ? ((11006218110081 1691050919 70170) | উৎপাদনমুখী লগীর 

উৎ্সাহদান এবং উন্নয়নই এই ব্যাক্কের উদ্দেশ্য এবং এর মূলধনের ব্যবস্থা 

হয়েছে ব্যাঙ্কের সদস্যরাষ্্রসমৃহকর্তৃক প্রদত্ত €(নিজ নিজ জাতীয় সম্পদ 
'ও বাণিজ্য অনুপাতে ) অর্থে । অনুক্পভাবে "অর্থকোঘের' অর্থের ব্যবস্থা 
হয়েছে এর সদস্যরাষ্ট্রসমূৃহকতুক প্রদত্ত (আনুপাতিক হারে ধার্য ) 
অথের ভিত্তিতে এবং এই অথকোঘের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন সদস্যরার্ট্রের 
জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ এবং প্রযুজিগত (€ অর্থ সংক্রান্ত ) 
সহায়তার মাধ্যমে আতন্তর্জীতিক পধ্যায়ে (আথিক) আদান-প্রদান ও 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে স্থিতিশীলতা আনয়ন করা | এই দুই সংস্থার কাঠামে। 
একই রকমের | প্রত্যেক সদস্যরাষ্র একজন করে “পরিচালক (09৬61991) 
প্রেরণ করে এবং বরতসরে একবার “পরিচালকমণ্ডলীর' (8০৪0 ০0£ 
09০%610018) বৈঠক হয় এবং প্রত্যেক পরিচালক তার স্বদেশকর্তৃক প্রদত্ত 

অর্থের অনুপাত অনুসারে ভোট দিয়ে থাকেন (আতস্তর্জীতিক অর্থকোষের 
“ক্ষেত্রে এই নিয়ম কড়াঁকডিভাবে এবং ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে 

-প্ালিত হয়)। ব্যাঙ্ক” ও “অর্কোঘের" নিত্যনৈমিত্িক ব্যাপার দেখাশুনা 
করেন প্রশাসনিক পরিচালকবর্থা' (5%5০80155 107506019) 1 বব্যাক্ষে 

আঠারোজন এবং “অর্কোষে' সতেরোজন প্রশাসনিক পরিচাল্গক 



168 রাষ্ট্রসংঘ 

থাকেন । প্রত্যেক প্রশাসনিক পরিচালক তার নিবাচনকারী রাষ্রসমুহের- 
ভোটাধিকার ব্যবহার করে থাকেন এবং যেকোন সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের 
ভোটেই গৃহীত হয় । “ব্যাক্কের' প্রশাসনিক পরিচালকবর্গ ব্যাঙ্কের জন্য 
একজন “সভাপতি (£55105710) নির্বাচন করেন এবং অনুরূপভাবে 
“অর্থকোঘের' জন্যও একজন ব্যবস্থাপক পরিচালক (14879519 
7)175060) নির্বাচিত হন | এই দুই সংস্থারই সদর-দপ্তর ওয়াশিংটনে | 

আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্ক থেকেই 1956 খৃষ্টাব্দে 
“আন্তর্জাতিক অর্থ প্রতিষ্ঠানের (006510080101091 [510091105 0010018602) 

জন্ম | পৃথিবীর অনুন্নত অঞ্চলসমূহে' নিজে বেপরকারী প্রতিষ্ঠানে লগ্গী 
করে (সাধারণতঃ মোট লগ্রীর পঞ্চাশ. শতাংশের বেশী নয় ) উক্ত অঞ্চল- 
সমূহে বেসরকারী লগ্রীর উৎ্সাহদানই এই অর্থ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য | 
এই অর্থ প্রতিষ্ঠান আন্তর্জীতিক পুনগঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্কের সাথে এক- 
যোগে কাজ করে এবং এর কাঠামোও একই ধরণের | বস্ততঃ 'ব্যাঙ্কেরঃ 

“পরিচালকমণ্ডলী” এবং “প্রশাসনিক পরিচালকবর্গ” আন্তর্জাতিক অর্থ- 

প্রতিষ্ঠানেরও 07570) “পরিচালকমণ্ডলী* ও “প্রশাসনিক পরিচালকবর্গরূপে' 
কাজ করে থাকেন । 

একইরকম ভাবে “আস্তর্ীতিক উন্নয়ন সংস্থা'ও (110007786101021 

[965০10010৩0 4১950018192) 1961 খৃষ্টাব্দে বাষ্রসংঘের একটি বিশেষজ্ঞ 

সংস্থায় পরিণত হয় । প্রধানতঃ ভল্প হারের সুদের দীর্ঘমেয়াদী ধণদানের 
মাধ্যমে এই সংস্থা আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রয়াসী | 

'শিক্ষানৈতিক, বেজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (05900) 1946 
খৃষ্টাব্দে গঠিত হয় । আন্তর্জীতিক সংগঠনের দিক থেকে সংশিষ্ট ক্ষেত্রে 
এই সংস্থাকে অনুরূপ কোন সংস্থার উত্তরসূরী বলা চলেনা | স্বকীয় 
লক্ষ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিলনা বলে গোড়ার দিকে এই সংস্থা 

খানিকটা দিশেহারা হয়ে পড়ে । প্রথমে ভেবে পায়নি কি কর! উচিত £ 
বোমা বিধ্বস্ত বিদ্যালয় পুনগগঠনে সাহায্য করা, অথবা ডিউয়ি (06৮69) 

বণিত “গণতান্ত্রিক শিক্ষা” সম্পর্কে 00910001860 77000961092) প্রচার 

করা. । এ সংস্থা প্রথমে ঠিক করতে পারেনি শাস্তিপ্রচারকের এবং 
মানুঘের মন থেকে যুদ্ধের মূলোৎপাটনকারীর (যেহেতু যুদ্ধের সুত্রপাত 
মানুঘের মনেই হয়ে থাকে বলে মনে কর! হয় ) ভূমিকায় অবতীণ হওয়া 
উচিত কিনা | নিজের উদ্দেশ্যেসমূহের কোনগুলিকে, অগ্রাধিকার দেওয়া, 

উচিত স্থির করতে না পারার জন্য 'শিক্ষানৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক 
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সংস্থা' অন্য সমস্ত আন্তর্জীতিক সংগঠন থেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 
ফলে স্বীয় কৃতিত্বের জন্য প্রশংসা থেকেও এই সংস্থা বঞ্চিত হয়েছে 
এবং এতে বছ গুণী লোকের সমাবেশ সত্বেও এর কাধ্যকলাপে দক্ষতা 
প্রকাশ সম্ভব হয়নি । 

1958 খৃষ্টাব্দে প্যারিসে “শিক্ষানৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক 

সংস্থার* স্বায়ী সদর-দপ্তর স্থাপিত হওয়ার পর এর কাজে সৌষ্ঠব এসেছে । 
বতমানে এই সংস্থা নিরক্ষরতা দূরীকরণ, জনশিক্ষার কৌশল, শিক্ষক- 
শিক্ষণ ও বিদ্যালয় নির্মাণ, সাংস্কৃতিক মৃল্যসম্পন্ন স্তম্তাদি ( যেমন 
সিশ্বেলের প্রস্তর মন্দির ) এবং আন্তর্জাতিক পর্যযায়ে সাংস্কৃতিক আদান- 
প্রদান প্রভৃতি বাস্তব উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত। প্রতি দুই বৎসরে 
একবার সংস্থার “সাধারণ সন্মেলন* (06001:81 00170616170) হয় | প্রত্যেক 

সদস্যরাষ্্র পাঁচজন করে প্রতিনিধি পাঠাতে পারে এবং "শিক্ষানৈতিক, 
বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার সংশিষ্ট জাতীয় কমিশনের সঙ্গে অথবা 
এধরণের জাতীয় কমিশন না থাকলে এই সংস্থার কর্মক্ষেত্রের মত অনুরূপ 
বিষয়ে নিয়োজিত জাতীয় সংগঠনসমূহের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রতিনিধি 
নিবাচন করা হয় | ব্রিশজন সদস্যবিশিষ্ট একটি “কর্মপধৎ (25001155 
89810) আছে । এবং এই “কম্মপর্ধদের* বৈঠক বৎসরে দুবার হয় | 

1947 খৃষ্টাব্দে গঠিত হলেও “আন্তজাতিক অসামরিক বিমান চলাচল 
সংস্থার (006617800108] 00৮1] 4১512000 01892128092) সত্রপাত হয় 

ছিতীয় বিশৃযুদ্ধের সময় মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিত এক সম্মেলনের 
মাধ্যমে | মূলতঃ প্রযুক্তি সম্পকিত হলেও সদস্যরাষ্্রসমূহের স্বার্থের 
বিভিন্নতার জন্যই এই সংস্থা কঠোর নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা অবলম্বনে সমর্থ 
হয়নি । অসামরিক বিমান চলাচল সম্পকিত চুক্তির (0:02%11101), 

শতাবলী যাতে মান করা হয় সেদিকে এই সংস্থা লক্ষ্য রাখে এবং 
সংশিষ্ট ক্ষেত্র সম্পর্কে তথ্যাদি প্রচার করে । প্রশাসনিক প্রয়োজনে 
সংস্থার সমস্ত সদস্যরাষ্রসন্বলিত “সভার* সম্মেলন বৎসরে একবার হয় 

এবং সংস্থার সাধারণ শীতি নির্ধারণের জন্য প্রতি তিন বৎসরে একবাঁর 

উক্ত সভার সম্মেলন হয়ে থাকে | পর্ণাঙ্গ সতাকর্তৃক নির্বাচিত সাতাশজন 
সদস্যবিশিষ্ট কর্মপরিঘদের (0০98011) বৈঠক প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবেই চলতে 
থাকে । এই' পরিষদই “আন্তর্জীতিক অসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার 
সাধারণ সচিব (99০:91915 03906191) নির্বাচিত করে । এর সদর-সপ্তরূ' 

মণ্ট্িলে অবস্থিত | 



আপ0 রাষ্ট্রসংঘ 

'বিশ্বস্বাস্থা সংস্থাই' (ে/130) রাষ্ট্রসংধের নিজের স্য্ট বিশেষজ্ঞ 
সংস্থাগুলির প্রথম | স্বাস্থ্য-সম্পকিত বিষয়ে জাতিপুঞ্জের সাফল্য এবং 
রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আন্তর্জীতিক সহযোগিতার ( সবজনত্বীকৃত ) 
প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ প্রথম 

অধিবেশনেই একটি সমিতি গঠন করে । এই সমিতিই সংশিষ্ট বিঘয়ে 

সমস্ত আগ্রহশীল দেশগুলির এক সম্মেলনের আয়োজন করে ( আন্তর্জীতিক 
স্বাস্থ্য সম্মেলন ) | “বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার” গঠনতন্ত্র (09750000010) 1946 

খৃষ্টাব্দের 22শে জুলাই স্বাক্ষরিত হলেও বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিস্ময়কর 
রকমের সন্দেহপরায়ণতা৷ ( রাজনৈতিক ) ও রেঘারেঘির কারণে 1948 

খৃষ্টাব্দের পৃবে উক্ত গঠনতন্ত্রের অনুসমর্থন (২209০8002) সম্ভব হয়নি । 
এই সংস্থার সদর-দপ্তর জেনেতায় হলেও বলা যেতে পারে যে, “বিশ্ব- 

স্বাস্থ্য সংস্থা অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার চেয়ে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনার 
“(7২5210081150) প্রতি অধিকতর সন্মান প্রদর্শন করেছে । তার কারণ 

এই সংস্থা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, 
পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা? 
মহাদেশের দক্ষিণাংশ (সাহারা মরুভূমির দক্ষিণে অবস্থিত অঞ্চলসমূৃহ ) 
এবং ইউরোপের জন্য আলাদা আলাদা সংগঠনের ব্যবস্থা করেছে। 
এর ফলে আভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক সমস্যার উত্তব হয়েছে । এখানে উল্লেখ 
করা যেতে পাবে যে, এক্তিয়ারের প্রশে খাদ্য ও কৃঘি সংস্থার' সঙ্গে 
“বিশৃস্বাস্থ্য সংস্থার গণ্ডগোল হয়ে থাকে । সমস্ত সদস্যরাষ্্রসম্বলিত 
“সভা (59510619) সংস্থার সাধারণ নীতি ও বাজেট নিয়ন্ত্রণ করে 

থাকে । এই “সভার' অধিবেশন বৎসরে একবার হয় । “সভা 'কর্তৃক 
নিবাচিত চব্বিশজন সদস্যবিশিষ্ট “প্রশাসন পবদেরঃ (085০00৮5 73০81) 

বৈঠক বৎসরে দূবার হয় | বিশ্ৃস্বাস্থ্য সংস্থার “মুখ্য পরিচালক” 0076০607 
€9505181) প্রশাসন পধদের মনোনয়ন সাপেক্ষে সংস্থার “সভা "কর্তৃক পাঁচ 
বৎসরের জন্য নিবাচিত হন । 

এআস্তরজাতিক আণবিক শক্তি সংস্থাঠ (11765078601091  4১6০0200 

8206189480০) 195? খুষ্টাব্দের জুলাই মাসে গঠিত হয় । আরন্তের 

সময়ই এই সংস্থার সদস্যরাষ্রসংখ্যা প্রচুর (সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশগুলি- 
সহ ) হয় এবং এর আইনকানুনের খসড়া পূর্বেই (1956 খৃষ্টাব্দে ) 

রচিত হয় । এর সদর-্দপ্তর ভিয়েনায় অবস্থিত খবং আণবিক শক্তির 
স্শান্তিপূণ ব্যবহারের জন্য উৎসাহদান এবং গবেঘণাই এর উদ্দেশ্য । 
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মধ্যাদার (318/09) দিক থেকে দেখতে গেলে এই সংস্থাকে দুই বিরুদ্ধ 

মতের (একদল রাষ্ট্র এই সংস্থাকে শ্বাধীন সংস্থারপে গঠন করতে 

চেয়েছিল এবং অন্য একদল রাষ্ট্র একে সর্বেব রাষ্ট্রসংঘের কতৃত্বাধীনে 
রাখতে চেয়েছিল ) আপোষ বল! চলে । অতএব দেখ যায় যে, 

বিশেষজ্ঞ সংস্থার প্রায় সমস্ত বৈশিষ্ট্য এর থাকলেও এই সংস্বাকে চূড়ান্ত 

অর্থে বিশেষজ্ঞ সংস্থা বলা যায়না | *আস্তর্জীতিক আণবিক শক্তি সংস্থা” 
সংশ্রিষ্টক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য রাষ্ট্রসংধের সাথে এক চুক্তিতে 
আবদ্ধ | সমস্ত সদসরাষ্ট্রসম্বলিত “সাধারণ সম্মেলনের" (9505181 ০০0- 
81570০০) উপর আলোচনা কর], আপারিশ করা এবং সংস্থার বাজেট 

নিয়ন্ত্রণ করার মোটামুটি ক্ষমতা ন্যস্ত থাকলেও এর প্রকৃত পরিচালন- 
ক্ষমতা “পরিচালকমণ্ডলীরঃ* (39210 ০£ 09%9000975) হাতে | প্রসঙ্গতঃ 

উল্লেখযোগ্য যে, এই পরিচালকমণ্ডলীতে” আণবিক শত্তিসম্পন্ন দেশ 

গুলির প্রতিনিধিদের জন্য মোটামুটি স্থায়ী আসন সংরক্ষিত আছে। 
“পরিচালকমণ্ডলীর” সদস্যসংখ্যা একুশ থেকে পঁচিশের (বিভিন্ন 
ভৌগোলিক এলাকার প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনের উপর এই সংখ্যা নিরভর- 
শীল ) মধ্যে থাকে । “পরিচালকমণ্ডনীর' সদসদ্যদের মোটামুটি অর্ধেক 
নির্বাচিত হন সংস্থার সাধারণ সন্মেলন'কতৃুক এবং অবশিষ্ট অর্ধেক 
নিবচিত হন অবসরগ্রহণকারী প্পরিচালকমণ্ডলী'কতুক । প্পরিচালক- 
মগডলী'কতৃক মনোনয়নের ভিত্তিতে সংস্থার “মুখ্যপরিচালক* (0150801 
9975781) “সাধারণ সন্মেলন”কত্ক নিবাচিত হন । 

বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির মধ্যে সবার শেঘে গঠিত হয়েছে “বাণিজ্য- 
জাহাজ চলাচল সংক্রান্ত আসন্তঃসরকারী আলোচনা সংস্থাঃ 01765120612- 
2060081  21100750019816805৩ 01880122002) | 1948 খৃষ্টাব্দে 

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদকত.ক আহ্ৃত এক সম্মেলনে এর গঠনতগ্র 
40905510010) প্রস্তুত হলেও প্রয়োজনীয় অনুসমধনের অভাবে এই' 

সংস্থা 1958 খৃষ্টাব্দ পধ্যস্ত কাধ্যকরী হতে পারেনি । এবৎসর জাপান 
উক্ত গঠনতন্ত্র অনুসমর্থন করায় এই সংস্থা কাধ্য আরম্ভ করে । অসামরিক 

বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে “আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার* যে 

ভূমিকা, সামুদ্রিক (বাণিজ্য) জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে “বাণিজ্য 
জাহাজ চলাচল সংক্রান্ত আন্তঃসরকারী আলোচনা সংস্থার'ও (1700) 

'সেই ভূমিকা | এরই সংস্থা সংশ্লিষ্ট বিঘয়ে পরামর্শদাতা ও উপদেষ্টার কাজই 
করে থাকে । এর সদর-দপ্তর লগনে। 
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এই অধ্যায়ে আলোচিত বারোটি বিশেষজ্ঞ সংস্থা আন্তজাতিক 
সংগঠনের ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে একটা বিশেষ জর্গৎ গড়ে তুলেছে 

এবং দেখা যাচ্ছে যে, এই জগতের অর্ধেক রাষ্রসংধের মূল অংশের 
ভিতরে এবং অবশিষ্ট অধেক রাষ্রসংঘের নাইরে । এই সংস্থাগুলির 
কমক্ষেত্র বিস্তীণ, এগুলির সম্মিলিত বাজেট রাষ্ট্রসংঘের কেন্দ্রীয় বাজেটের 
সমান এবং এই সংস্বাগুলিতে নিযুক্ত মোট কর্মচারীর সংখ্যা মহাসচিবের 
অধীনস্থ রাষ্্রসংঘের কর্মচারীবৃন্দের সংখ্যার চেয়েও বেশী । এই' 
সংস্থাগুলির সদস্যরারইসংখ্যা রাষ্্সংঘের সদস্যরার্ীসমূহের চেয়ে বেশী এবং 
বলা যেতে পারে যে, সংশ্লিষ্ট সদস্যরারীসমূহ এই' সংস্থাগুলিকে অধিকতর 
সহযোগিতা প্রদান করে থাকে । বিশেষজ্ঞ অংস্থাগুলি সরাসরি সদস্যরাষ্ট্- 

সমূহের সঙ্গে যেগুলি সার্বভৌম ) এবং নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ 
করে থাকে । এর ফলে অবশ্য শুঙ্খলার অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং 

শৃঙ্খলার খাতিরেই অনেকে বিশেঘজ্ঞ সংস্থাগুলিকে সবৈবই রার্সংঘের 
এক্িয়ারভুক্ত করে সাধারণ সভার কর্তত্বাধীনে রাখার পক্ষপাতী | 
কিন্ত বর্তমান ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ব্যক্তিদের মত সম্পূর্ণ বিপরীতি। তারা 
বলেন যে, বর্তমান শৃঙ্খলাবিহীন ব্যবস্থার বাস্তব প্রয়োজনীয়তাও আছে 
এবং বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির বিশেষ ধরণের কাধ্যকলাপের সঙ্গে রাষ্ট্রসংঘের 
(মূলতঃ ) রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার গাঁটছড়া বাধলে বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির 

উদ্দেশ্যাবলীর সমূহ ক্ষতি হবে এবং রা্ীসংঘের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াও 
লাভবান হবেনা | 

উল্লেখযোগ্য অন্য একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থা হলো “শুল্ক ও বাণিজ্য 
সম্পকিত নাধারণ চুক্তি (0906181 4£১৪907010 00 21765 200 
1906) | ব্রেটন উডের প্রস্তাব অনুসারে দ্বিতীয় বিশৃযুদ্ধের পরে 
আস্তর্জীতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার পথ সুগম করার জন্য বিশ্ব- 

ব্যান্ক ও আস্তর্গীতিক অর্থকোঘ ছাড়াও একটি তৃতীয় সংস্থার সূত্রপাত 
হয় | আস্তর্জীতিক বাণিজ্য, বৈদেশিক লগ্রী, পণ্যচুক্তি, সংরক্ষণশীল 
নীতিভিভ্তিক বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রিত করার জন্যই এই 
সংস্থার প্রয়োজন অনুভূত হয় । 1947-48 খুষ্টাব্দের হ্যাতানা সম্মেলনে 
“আন্তর্জীতিক বাণিজ্য সংস্থারঠ (070067080008] 1786 01581012811092) 

জন্য একটি গঠনতন্ত্র (01795) রচিত হলেও মাঁকিন সংসদের সংরক্ষণ- 
শীল নীতি, বৃটেনের সীমিত ছে২৩5::1011%৩) বাণিজ্য নতি এবং অন্যান্য 
উন্নত দেশের প্রতিক্রিয়ার জন্য এই সংস্থার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি ॥ 
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ফলে 194? খৃষ্টাব্দে জেনেভায় স্বাক্ষরিত অস্থায়ী বন্দোষস্তকেই (0417) 
স্থায়ী বন্দোবস্তে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত হয় | ব্যবস্থা হয় একটি 

সচিবালয়ের (1955 খৃষ্টাব্দে স্থায়ী করা হয়), বাঘিক সম্মেলনের এবং বৎসরে 
পাচ-্ছয়বার বৈঠকে মিলিত হওয়ার জন্য একটি পরিঘদের (0:০৮:0011) 

এবং সরোপরি ব্যবস্থা হয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে 
অধিকার ও দাযিত্বসম্বলিত এক ব্যবহারবিধির | এই সংস্থার (094) 

ভিত্তি হালো পক্ষপাতিহীনতা ও পরিপূ্রকতার নীতি । দ্বিতীয় বিশৃযুদ্ধের 
পরে প্রথম পঁচিশ বৎসরে খ্রই সংস্থাকে কেন্দ্র করেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের 
ব্যাপক প্রসার হয় | এপধ্যন্ত আশীটি রাষ্ট্র এর সদস্য হয়েছে। 

এবারে “আন্তর্জীতিক বিচারালয়েরঠ (10660181101181 00০1৮ ০৫ 

50০9) কথায় আসা যাক। রার্্রসংঘের প্রধান বিচার বিভাগীয় অঙ্গ 

হিসাবে তন্তর্জীতিক বিচারালয় 1946 খুষ্টাব্দে জাতিপুঞ্জের আমলের 
স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়েরঃ (76100791610 00000 01 ]17001- 

17190101021 156109) স্থলাভিঘিক্ত হয় | এর ফলে ধারাবাহিকতা প্রায় 

অবিচ্ছিন্নই রয়ে গেছে । এই দুই বিচারালয়ের “বিধি” (59096) প্রায় 

একই | আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের দপ্তর হেগ্ শহরের সেই পুরোণো 
ভবনেই অবস্থিত এবং এই বিচারালয় নিজের রায় ও অভিমতের 
মত স্থায়ী আন্তর্জীতিক বিচারালয়ের” রায় এবং অভিমতের উল্লেখ 

দ্বিধাহীন ভাবেই করে থাকে । বস্ততঃ পুরোনো বিচারালয়ের দুজন 
বিচারপতি আন্তর্জীতিক বিচারালয়ে নিবাচিত হয়েছিলেন । আন্তর্জীতিক 
বিচারালয়ের বিচারপতিদের নিবাচন-প্রণালী এবং এই নিবাচনে সাধারণ 

সভার বিভিন্ন গোঠীর ভূমিকা সম্পর্কে এই পুস্তকের চতুথ অধ্যায়েই 
খানিকটা আলোচনা করা হয়েছে । যদিও এই বিচারালয় গঠনসংক্রাস্ত 
কিছু তত্ব (যেমন, একই সময়ে দুজন বিচারপতি একই দেশের নাগরিক 
হতে পারবেন না ) এবং বিচারপতিদের নিবাচনকালে পরিলক্ষিত কিছু 
কিছু কাধ্যকলাপ যেকোন বিচারালয়ের ভাবমৃত্তি বিরোধী (কারণ আশা 
করা হয়ে থাকে যে, বিচারপতিগণ নিজেদের জাতীয় আনুগত্যের উধে 
উঠে কেবল আইনের সেবাই করবেন ), তবুও বলা যেতে পারে যে, আস্ত- 
তিক বিচারালয়ের বিচারপতিগণ উচ্চমানের পরিচয় দিয়েছেন | বিচার- 

পতিদের নির্বাচনকালে বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বের প্রশকে 
অবজ্ঞা করার সময় এখনও আসেনি । বস্ততঃ আমেরিকার সবোৌচ্চ 

ববিচারালয়ের (98916276 00010) গঠনেও প্রতিনিধিত্বের পরশে ম্যাসন- 
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ডিক্সন রেখার (183010-18501) [406) দক্ষিণের প্রদেশগুলির অথবা; 

মিসিসিপি নদীর পশ্চিমের প্রদেশগুলির দাবী অবজ্ঞা করা যায়না । 
বর্তমানে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের পনেরোজন বিচারপতিদের মধ্যে প্রত্যেক 
বৃহৎশক্তি থেকে (চীন ব্যতীত) একজন, তাছাড়াও ইউরোপ থেকে 
আরও তিনজন (পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে একজন ও 
পশ্চিম ইউরোপ থেকে দুজন ), এশিয়৷ থেকে তিনজন, আফ্রিকা থেকে 
তিনজন এবং লাতিন আমেরিকা থেকে দুজন করে বিচারপতি আছেন |, 

বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে হলেও আলাদা অথব! বিরুদ্ধ 
অভিমত নিবন্ধকৃত হয়ে থাকে | নিজস্ব নজির মেনে চলতে এই বিচারালয় 

বাধ্য নয় বলে পরব্তীকালের মামলায় নিবন্ধকৃত আলাদা অথবা বিরুদ্ধ 
অভিমত্তের প্রভাব পড়তেও পারে । 

এই বিচারালয় উচ্চমানসম্পনন হলেও সান্ফ্রান্সিক্কো সন্মেলনের সময়ে 
এবং এর পরেও কিছু কিছু মহলে এর সম্পর্কে যে আশা পোঘণ করা 

হাতো৷ তা+ পূর্ণ হয়নি । বরং বলা যেতে পারে যে, আন্তর্জাতিক বিচারা- 
লয়ের চেয়ে স্থায়ী আন্তর্জীতিক বিচারালয় অধিকতর সাফল্য অর্জন 
করতে পেরেছিল । বতমান বিচারালয়ে মামলাও তুলনামূলকভাবে কম 
আসে এবং স্থায়ী আন্তর্জীতিক বিচারালয়ের নিকট আনীত বিভিন্ন 
মামলার তুলনায় সেগুলির গুরুত্বও কম | পুরোনো বিচারালয়ের ন্যায় 
বর্তমান বিচারালয়ের ব্যবস্থায়ও কিছু কিছু দোঘক্রটি আছে । ( যেমন, 
কেবল রাষ্্রসমূহই কোন মামলার শরিক হতে পারবে । এর ফলে রাট্র- 

সংঘসহ সমস্ত আন্তজাতিক সংগঠন মামলা নিয়ে এই বিচারালয়ের সম্মুখে 
উপস্থিত হতে পারেনা )। তবে আরও মারাত্বক ক্রাট হলো এই যে, 
এই বিচারালয়ের এক্তিয়ার রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরাষ্্রসমূহের (সেই সুবাদে 
আন্তর্জীতিক বিচারালয়েরও সদস্যরাষ্ট্র ) উপর বাধ্যতামূলক নয় । পুরোনো 
বিধির (90৪56) মত নূতন বিধিতেও অবশ্য “এঁচ্ছিক ধারাঃ (090001721 

018059) আছে । এই ধারার প্রতিপাদ্য বিষয়ের এধরণের নামকরণ 

( ব্রচ্ছিক ধারা ) সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর | আন্ত- 
জাতিক বিচারালয়ের বিধির 36 নথ্ধর ধারায় এই “এচ্ছিক ধারার+ কথা 
বলা হয়েছে । এই ধারা অনুসারে সংশিষ্ট ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করে 

বিভিন্ন রা অনুরূপ ঘোঘণাপত্রে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রের সঙ্গে সুনিদিষ্টকৃত 
প্রশ্বাদি সম্পরকে আইন-বিষয়ক বিবাদের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের 
এজিয়ারকে স্বতন্ত্র চুক্তি ছাড়াই আপনা-আপনি (৫05০ ৪০৫০) বাধ্যতামূলক 
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বলে স্বীকার করতে পারে । এই' “্রচ্ছিক ধারার" তাৎপধ্য হলো এই 
যে, সংশিষ্ট অন্যান্য রাষ্ট্র অনুরপ দায় গ্রহণ করলে “ইচ্ছা* প্রকাশকারী 
€ ধোঘণাপত্রে স্বাক্ষরকারী) রাষ্ট্র বিচারালয়ের এক্তিয়ার সর্বেবই মেনে 
নেয় | কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আন্তর্জীতিক বিচারালয়ের দিক 

থেকে দেখতে গেলে এর ফল হয়েছে বিপরীত। বিভিন্ন রাষ্ট্র 'এচ্ছিক 
ধারা” সংক্রান্ত ঘোষণীপত্রে স্বাক্ষর করলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কিছু: 
বিষয় ব্যতিরেক হিসাবে (এই সমস্ত সংরক্ষিত বিষয়ে আন্তর্জীতিক 
বিচারালয়ের এক্তিয়ার থাঁকবেনা ) রেখেছে । দেখা যায় যে, এই ধরণের 

ব্যতিরেককে (সংরক্ষিত এলাকা ) হয় নিদিষ্টকৃত প্রশ্বাদি সম্পর্কে করা 
হয়েছে অথবা অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রকাশ কর! হয়েছে € যেমন, “সর্বতো- 
ভাবে আত্যস্তরীণ এক্তিয়ারভুক্ত প্রশ্বাদি সম্পর্কে আস্তর্জাতিক বিচারালয়ের 
কোন ক্ষমতা থাকবেনা ) | উভয় ধরণের ব্যতিরেক € সংরক্ষিত এলাকা ), 
নির্ধারণ করার মালিক সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র নিজেই। মাকিন যুজরাষ্্র “চ্ছিক 
ধারা' সংক্রান্ত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করলেও আভ্যন্তরীণ এক্তিয়ারতুক্ত 
বিঘয়াদি ব্যতিরেক হিসাবে (অর্থাৎ & সমস্ত প্রশে বিচারালয়ের কোন 
ক্ষমতা থাকবেনা ) সংরক্ষিত রেখেছে । বৃটেন নৃতন নূতন বিষয়কে 
ব্যতিরেক হিসাবে (সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে ) রাখার অধিকার সংরক্ষিত 
রেখেছে । এর ফলে মহাসচিবকে সংবাদ প্রদানসাপেক্ষে বুটেন যেকোন 
সময় যেকোন বিষয়কে € যেসমস্ত বিষয় সম্পর্কে মামলায় বৃটেন শরিক হতে 
পারে) আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের এক্তিয়ার বহির্ভূত (সংরক্ষিত) রাখতে 

পারে | সন্দেহ নেই' যে, বিভিন্ন বিষয়কে সংরক্ষিত রাখার (বিচারালয়ের 
এজিয়ার বহিভূত) ব্যবস্থার ফলে আন্তর্জাতিক বিচারালয় এর প্ৰসূরীর 
মত দৃবল হয়েছে । একথা ঠিক যে, আস্তর্ভাতিক বিচারালয়ের মাধ্যমে 
বিবাদ নিষ্পত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্রের আস্থা ইদানীংকালে হাস পেয়েছে । 
এই উক্তির সমর্থনে বলা যেতে পারে যে, “স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের” 
সময় পঁয়তাল্লিশটি দেশ “এচ্ছিক ধারার” শরিক হলেও “আস্তর্জীতিক 
বিচারালয়ের' ক্ষেত্রে সংশিষ্ট রাষ্ট্রের সংখ্যা উনচল্িশেই সীমাবদ্ধ | 

বলা যাঁয় যে, আন্তজাতিক বিচারালয়ের দুর্দশার কারণ উক্ত 
বিচারালয়ের প্রতি রাষ্্রসংঘের দৃষ্টিতঙ্গীর সঙ্গে জড়িত। রাষ্ট্রসংঘ বিচারা- 

লয়ের সন্মুখে মামলার শরিক হিসাবে উপস্থিত হতে না৷ পারলেও বিভিন্ন 
বিশেষজ্ঞ সংস্থার সঙ্গে রাষ্ট্সংঘের আইন-বিঘয়ক বিবাদের ক্ষেত্রে এবং 
চাটারের ব্যাখ্যা সম্পকিত অসংখ্য প্রশ্রে রাষ্্রসংঘ আন্তর্জাতিক বিচারা- 



76 রাষ্ট্রসংঘ 

লয়ের উপদেশমূলক অভিমতের ($৫515015 0010107) জন্য অনুরোধ করতে 
পারে। কিন্তু এই সুযোগ যতখানি গ্রহণ করা যেত, রাষ্ট্রসংঘ তা, 

করেনি । যেসমস্ত প্রশে রাষ্ট্রসংঘ বিচারলয়ের উপদেশমূনক অভিমত 
চেয়েছে, তার কিছু হচ্ছে রাষ্ট্রসংঘের আভ্যন্তরীণ পরিচালনার দিক থেকে 
গুরুত্বপূণ। উদাহরণস্বরূপ 1949 খৃষ্টাব্দের “ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলার 
(86021986100 07 110101199 2৪৪০) কথা বলা যেতে পারে । সংশিষ্ট 

প্রশ্পে আন্তজাতিক বিচারালয় অভিমত দেয় যে, রাষ্্রসংঘের কর্তব্য নিযুক্ত 

থাকাকালীন কোন ব্যক্তি আহত হলে বা প্রাণ হারালে রাষ্্রসংঘ দায়ী 
রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষতিপ্রণ দাবী করতে পারে । যেসমস্ত রাজনৈতিক প্রশে 
রাষ্ট্রসংঘ আন্তর্জীতিক বিচারালরের উপদেশমূলক অভিমত চেয়েছে, তার 
দুটি হচ্ছে সদস্যপদদান সংক্রান্ত এবং চারটি হচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা 
সংক্রান্ত ( পৃবেই দেখা গেছে যে, এবিষয়ে দক্ষিণ আক্রিকা বিচারালয়ের 
অভিমতে কণপাত করেনি) । চাঠারের 17 0) নম্বর ধারার ব্যাখ্যা 

সংক্রান্ত প্রশ্নে 1962 খৃষ্টাব্দে আন্তর্জীতিক বিচারালয় অভিমত দেয় যে, 
“কঙ্গোর জন্য রাষ্ট্রসংঘ-বাহিনী (0800) এবং রাষ্্রসংঘের জরুরী বাহিনীর, 
(018) খরচ রাষ্রসংঘেরই খরচ বলে এ খরচের টাকা সসদ্যরাষ্রীসমূহ- 

কতৃক দেয়। অবশ্য আমরা আগেই দেখেছি যে (তৃতীয় অধ্যায়ে ) 
বিচারালয়ের এই অভিমতের ভিত্তিতে সংশিষ্ট প্রশের নিরসন সম্ভব 
হয়নি । আলবেনিয়া ও বৃটেনের বিবাদের €(কোফফূখালে বৃটিশ যুদ্ধ 
জাহাজের উপর আলবেনিয়াকর্তৃক গুলীব্ণজনিত ) নিশ্পত্তির জন্য 
নিরাপত্তা পরিষদ আস্তজাতিক বিচারালয়ের দ্বারস্থ হওয়ার সুপারিশ করে 

এবং বিচরিলিয় বূটেনের অনুকূলে রায় দিলেও আনলবেনিয়া এখনও 
ক্ষতিপূরণের টাকা বুটেনকে দেয়নি | আ্যাউলো-ইরাণীয়ান কোম্পানীর 
জাতীয়করণ সংক্রান্ত বিবাদে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের এক্তিয়ার আছে 
কিনা তা বিচারালয়কতুক নিধারিত না হওয়া পধ্যস্ত নিরাপত্তা পরিষদ 
স্বকীয় পদক্ষেপ (উক্ত বিবাদ মোকাবিলায়) স্থগিত রাখে । (শেষ- 

পর্ধ্যস্ত আন্তর্জাতিক বিচারাল্য় অভিমত দেয় যে, উক্ত প্রশে বিচারালয়ের 

এ্রক্তিয়ার নেই )। উপরিউক্ত ঘটনাবলী থেকে বোঝা! যায় যে, আন্তর্জীতিক 
বিচারালয়ের উপর বাঁ্রসংঘ যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করেনি । আইন 
দ্বারা (চারার দ্বারা ) নিয়ন্ত্রিত হলেও রার্টরসংঘ আইনের প্রক্রিয়ার চেয়ে 
'বাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই স্বকীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার 
পথ বার বার বেছে নিয়েছে । রাষ্রসংঘের এই পদ্ধতি সমস্ত 'রাষ্ট্রের 
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দষ্টিভঙ্গীর সাথে সঙ্গতিপর্ণ নয় । কিছু সদস্যরাষ্্ট আছে ( বিশেষ করে 
ইউরোপীয় ) যারা স্থিতাবস্থার প্রতি হমকীস্বপ পরিস্থিতিসমূহের 
মোকাবিলার জন্য আন্তর্জাতিক বিচারালয়কে আরও বেশী করে কাজে 
লাগানোর পক্ষপাতী । কিন্তু রাষ্্রসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহের সংখ্যাগরিষ্টের 
ধারণা হলে! এই যে, বিভিন্ন আন্তর্জীতিক বিবাদের নিষ্পত্তিতে 

বিচারালয়ের আশ্রয়গ্রহণ সবসময় বাঞ্চনীয় নয়। এরকম ধারণা সংশিষ্ট 
রাষ্ট্রীসমহের জাতীয় অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেই হয়েছে । এই সমস্ত 
রাষ্ট্র স্থিতাবস্থা পরিবর্তনের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত না হলেও মনে করে যে, 
আন্তর্জাতিক আইনের কাজ হচ্ছে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা । ফলে 

সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত সদস্যরাষ্ট্রগুলির মধ্যে মাত্র গোটার্পাচেক দেশ এ্রচ্ছিক 

ধারার শরিক হয়েছে । আর যা-ই হোক, আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে 

স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করার জন্য এসমস্ত রা রাষ্্রসংঘের 
সদস্য হয়নি | একথা বলা যেতে পারে যে, পরিবর্তনশীল বর্তমান 
জগতে (যেখানে বিভিন্ন রাষ্রের এতিহাসিক ও কৃষ্টিগত পশ্চাৎপট ভিন্ন 
ভিন্ন) বিভিন্ন প্রশ নিরসনে আস্তর্জীতিক বিচারালয়ের উপযোগিতা 
সন্দেহাতীত নয় । বরং বলা চলে যে, সবতোভাবে রাজনৈতিক ঝগড়া- 

বিবাদের মধ্যে আন্তর্জীতিক বিচাঁরালয়কে খুব বেশী টেনে আনলে 
বিচারালরকে সাধারণ সভার অধীনস্থ বিচার-বিভাগীয় যন্ত্রে পরিণত করে 
ফেলার সম্ভাবনা থাকতো | এধরণের ভয়বশতঃই 1966 খৃষ্টব্দের জুলাই 
মাসে আন্তর্জীতিক বিচারালয় দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় দক্ষিণ আক্রিকার 

ম্যাণ্ডেট সংক্রান্ত পরশে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের নিকট দক্ষিণ আফ্রিকার 

বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার প্রশে লাইবেরিয়া ও ইথিওপিয়ার অধিকার 

অগ্রাহ্য করে | উক্ত প্রশে লাইবেরিয়া ও ইখিওপিয়ার আবেদন গ্রাহ্য 

করলে আন্তর্জীতিক বিচারালয় হয়তো বিচক্ষণতার পরিচয় দিত, তবে 

এও ঠিক যে, তাতে কিছু সদস্যরাষ্্রের চোখে বিচারালয়ের ভাবযূতি আরও 

মান হয়ে যেতো | 

12 
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অনেকে মনে করেন যে, ওয়েস্টমিনৃস্টারের সাথে হোয়াইট হলের 

যেরকম সম্পর্ক, রাষ্্রসংঘের সাথে ভূগর্ভে ত্রিতিলসহ আটব্রিশতল্বিশিষ্ট 
সচিবালয়েরও সেই সম্পর্ক । তবে, এই তুলন৷ বেশীদূর টানা বিপড্জনক । 
নয়হাজার বা তার বেশী সভ্য নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের অসামরিক কমীবাহিনী 
গঠিত যার মধ্যে চারহাজারের ' কিছু বেশী নিউইয়র্ক শহরেই 
কাজ করেন | কিন্তু, তাদের কাজের প্রকৃতি ও পরিবেশ অনেকাংশেই 

এত স্বতন্ত্র যে বেশীর ভাগ দেশের আমলাতন্তরের সংগে এর তুলনা 
হয় না । 

মোটামুটিভাবে বলতে হয়, রাণ্সংঘের ছয় ধরণের কাজ আছে। 
প্রথম কাজটি হলে পরিঘদীয় করণিকের মত, তবে কাজের পরিধি 

অনেক ব্যাপক, বহুভাষাপূর্ণ সংসদের মধ্যে যা হয়। যেমন, 
ব্যাখ্যা, অনুবাদ করা, সভার কাধ্যবিবরণী রাখা ও খসড়া রচনা, 
মূলদলিল পুনর্ুঁদ্রন, গ্রগ্থাগারের সুযোগ সুবিধাদান | এছাড়াও আছে 

উচ্চপধ্যায়ের আইনগত ও পদ্ধতিগত সাহায্য যা' লিখিত দলিল থেকে 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্বাগুলির প্রয়োজন হয়। পরিষদীয় কমীদের বেশীর 
ভাগ অংশ ব্যাখ্যা ও অনুবাদের কাজে নিযুক্ত থাকেন | এবং যখন 

সাধারণ সভার অধিবেশন হয় তখন তাঁদের চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করতে 
হয়| সর্বোপরি, সচিবালয়ের এক-চতুর্থীংশেরও বেশী কর্মী একভাবে 
না একভাবে রাষ্্রসংঘের সন্মেলন সম্পকিত কাজে সাহায্য করেন । 

প্রথম কাজটির সংগে দ্বিতীয় কাজটির পার্থক্য অত্যন্ত সুক্ষ, প্রায় 
ধরাই যায় না। ছিতীয় কাজটি হলো তথ্য সরবরাহ । রা্রসংঘের 
অধিবেশনের সফল পরিচালনার জন্য প্রতিনিধিবর্গ, বিভিন্ন সমিতি ও 
কমিশনের প্রচুর কারিগরী ও অন্যান্য তথ্যাদি প্রয়োজন হয় | একথা 

' অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদ ও অছি পরিষদের মত বিশেষ 

ধরণের সংস্থার ক্ষেত্রেও সত্য এবং অনেকাংশে সাধারণ সভার কাজের 

ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । | 
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তাছাড়া, আমরা লক্ষ্য করেছি, তথ্য সংগ্রহ করা ও তার সবতো 
প্রচারের মাধ্যমেই রাষ্সংঘ সন্মেলন-কক্ষের বাইরে পৃথিবীর মানুঘের 
মনে গভীর ছাপ ফেলে । সংবাদ সংগ্রহ, সাজানো এবং যেখানে 

সবচেয়ে প্রয়োজন এবং কাধ্যকরী সেখানে সংবাদ পরিবেশন করাই 
রাষ্্রসংঘের করমচারীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের অন্যতম । এই 
কাজ মহাফেজখানার সংরক্ষক ও পরিসংখ্যানবিদের কাজের থেকেও, 

বেশী । এটা গভীরভাবে রাজনৈতিক এবং এতে আছে রাজনৈতিক 
জ্ঞান, দৃরদৃষ্টি ও সক্ষা দৃষ্টিভঙ্গী ও নিষ্ঠার সমন্বয় | রাষ্্রসংধের কোন 
একটি বিভাগ সম্পরতাবে এই কাজে যুক্ত নয়, এটা বরং অছি পরিঘদ, 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদ ও আইন দপ্তরের (021০6 ০1 17.659] 
47815) বিশেষ দায়িত্ব | 

যেকোন দেশের আমলাতন্ত্রেরে থেকে রাষ্ীসংঘের সচিবালয়ের 

প্রশাসনিক কাজ অনেক কম । কারণ, স্প্তঃই রাগ্রসংঘ সরকার নয় । 
সচিবালয়ের কিছু কিছু সেবামূলক কাজের মধ্যে কারিগরী সাহায্য ও 
প্রাকৃ-বিনিয়োগ সাহায্য (016-17%63001610 410) পরিচালনার কাজই 
বেশী । যদিও কারিগরী সাহায্যদানের কর্মস্চী খুবই ছোট করে শুরু 
হয়েছিল, প্রেসিডেণ্ট ট্রমানের প্রেরণায় স্য্ট চারদফা” (৮০10৮ 50০1) 

কর্মসূচী অনুযায়ী 1949 খৃষ্টাব্দে এই কর্মসূচী উন্নয়নশীল দেশগুলিকে 
সাহাধ্যদানে বৃহৎ আকার ধারণ করে । আগে কারিগরী সাহায্য- 
দানের আদি কর্মসচী (011808] 705000108] 4১9315017০6) থেকে 

কারিগরী সাহায্যদানের বদ্ধিত কমসূচীর (85%5870060 6০101081 

৯9919121706 [9057:910176) পাথ্ক্য করা হতো । বস্তৃত; পরবর্তী 

সংস্থাই কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। এর বাৎসরিক ব্যয় পাঁচ কোটি 
ডলারে এসে পৌছয় এবং এই অঙ্ক রাট্রসংঘের সাধারণ বাজেটের 
অংশ নয়। এর ব্যয় রারীসংঘের সতভ্যরাষ্ীসমূহের, মূলতঃ বৃহদাংশ 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিপ্রক এচ্ছিক দানে নির্বাহ হয় | রার্্রংঘ 
নিজে এই টাকার 20125 শতাংশের বেশী ব্যয় করেনা | বাকী অংশ 
বিশেঘজ্ঞ সংস্থাসমূহ ব্যয় করে । 

রাষ্ট্রসংঘের সাহায্যে মূলধন বিকাশের জন্য দীর্ঘদিনের দাবী আংশিক- 
ভাবে প্রণের উদ্দেশ্যে 1958 খৃষ্টাব্দে “অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য 
রাষট্রসংধের বিশেষ তহবিল" গঠিত হয় (0. বব. 996০1217700 001 
:0010010710 7065610010676) | এর উদ্দেশ্য শুধুমাত্র মূলধন বিনিয়োগের 
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জন্য অর্থপ্রদান নয় । প্রাক-বিনিয়োগ পর্বে সাহায্যদান-__যথা১ গবেঘণী- 
মূলক কাজে সাহায্য, জরিপ, প্রশিক্ষণের স্যোগদান-যার ফলে অন্যান্য 

স্থান থেকে বৃহৎ আকারে বিনিয়োগের সম্ভাবনা স্থ্টি হতে পারে । 
পল হফ্মানের (৪৪) 78000197) নেতৃত্বে এই সংস্থা নিদ্বিধায় এই 
তহবিল কিভাবে কোথায় ব্যবহৃত হবে তা বিশেষজ্ঞ দ্বারা নিধারণ করার 
জন্য জোর দেয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ছারা নিবাচিত ও 
অর্ধেক উন্নয়নশীল দেশের ও অর্ধেক শিল্পোনত দেশের প্রতিনিধি নিয়ে 
গঠিত 18 জনের নিয়ন্ত্রণ সমিতির ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা আছে, কিন্তু 
কোন স্বকীয় উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতা নেই । “কারিগরী সাহায্যদানের 
বদ্ধিত কর্মসচী''র মত এই সংস্থার, তহবিল (বাৎসরিক 90 কোটি 
ডলারের উপর ) এঁচ্ছিক দাতাদের থেকে সংগৃহীত । এর মধ্যে সবচেয়ে 
বেশী, প্রায় 40 শতাংশ, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র দিয়ে থাকে । 

1965 খৃষ্টাব্দে এই দুটি কর্মসূচী, “কারিগরী সাহায্যদানের বদ্ধিত 
কর্মসচী' ও “বিশেষ তহবিল”, “রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচী”তে (70165 
ব900109 70০৮6101960 [9:0872100109) একত্রিত হয় | এর প্রশাসক 

হান হফ্মান এবং সহ-প্রশাসক হন ডেভিভ আওয়েন। হফ্মান 
পনেরো বছর এই কারিগরী সাহায্য কমসূচী পরিচালনা করেছেন । 
এই দুটি কর্মসূচী যথেষ্ট স্বাতন্ বজায় রাখে যাতে যেকোন সরকার 
ইচ্ছামত যেকোন সংস্বাকেই সাহায্য করতে পারে, কিন্ত এদের একটিই 
সচিবালয় ও নিয়ন্ত্রণ সমিতি | নিয়ন্ত্রণ সমিতির বৈঠক বছরে দুবার 
বসে। সীইত্রিশজনের এই সমিতি উন্নয়নশীল ও উন্নতদেশের মধ্যে 
প্রায় সমান প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকর্তৃক 
নির্বাচিত । ( প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে উন্নয়নশীল দেশের দিকেই' পাল্লা 
ভারী )। বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহের সাথে সমনৃয়সাধন একাটি আন্তঃসংস্থা 
পরামর্শদাতা৷ পর্ঘৎ এবং প্রতিটি সাহায্যগ্রহণকারী দেশে রাষ্্রসংধের একজন 

আবাসিক প্রতিনিধি মারফত সাধিত হয় | এই কর্মসূচীতে বাৎসরিক 35 
কোটি ডলার লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে ধরা হয়েছে । 

এই সংগঠনগুলির কাজের দায়িত্ব শুধু ব্যয়িত টাকার অঙ্কে হিসাব 

করা উচিত নয়, বিভিন্ন দেশের প্রয়োজনের তুলনায় এ অন্ক অত্যন্তই 
সামান্য । যদিও এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত সীমিত, এই সংগঠনগুলির নিজস্ব 
গুরুত্ব সমধিক এবং এগুলিই হলো শাস্তি ও নির্/পত্তা রক্ষায় (আসলে 
ধনেতিবাচক ও সাধারণভাবে নিবারণমূলক ) রাষ্্রসংঘের ইতিবাচক ও ত্যজন- 
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শীল সম্ভাবনা বিকাশের তিত্তি। এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত রাষ্ট্রসংঘের, 
কর্মচারীরা এর প্রত্যক্ষ ও ইতিবাচক ভূমিকার জন্য সন্তষ্ট যার থেকে 
এই সংগঠনের অন্যান্য অংশের কর্মচারীর! প্রায়ই বঞ্চিত । অপরদিকে, 
তাগবাঁটোয়ারা নিয়ে তর্কাতফ্ি সত্বেও উন্নয়নমূলক কাজ, বিশেষ করে 
দুর্বলতম সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে সংগঠনের প্রতি শ্রদ্ধা ও উৎদাহ স্থষ্টি করে 
রাষ্্ীসংধের মধ্যে রাজনৈতিক বিতেদকে দূর করতে সাহায্য করে |. 
কঙ্গোতে কারিগরী সাহায্যদান কর্মসূচী ছাড়া রাজনৈতিক ব্রাণকার্যয 
সম্পাদন অসম্ভব ছিল । এবং সেই সমস্ত কারিগরী সাহায্যের ফলে কিছু 

কিছু সুবিধা পাকাপাকিভাবেই হয়েছে, যদিও কঙ্গোতে রাষ্ট্রসংঘের 
রাজনৈতিক ভূমিকার সাফল্য সম্পর্কে জোর করে কিছু বল! যায়না । 

রাষ্ট্রসংঘের আঞ্চলিক কর্মীবাহিনী (0. ব. 1610 997%106) এক ভিন্ন 
ধরণের অ'ধা-প্রশাসনিক কাজ করে । 1949 খৃষ্টাব্দে প্রতিচিত এই 
সংগঠনের কর্মচারীসংখ্যা সাধারণ সভার প্রস্তাবক্রমে তিনশোর বেশী 
হতে পারেনা | এটি একটি উদ্দি-পরিহিত অথচ নিরস্ত্র কর্মীবাহিনী | এই 
কমীবাহিনীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা বিশেষ ক্ষেত্রে পাশ-অস্ত্র (9106 87009) 
রাখতে পারেন | যানবাহন সরবরাহ, যোগাযোগ রক্ষা এবং রাষ্ট্রসংঘের 

বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মরত কমিশনগুলির নিরাপত্তা দেখাশোনা! করাই হচ্ছে 
এই সংগঠনের কাজ । এঁরা নিজেরা পর্যবেক্ষণ ও সামরিক শান্তিচুক্তি 
তত্বাবধান জাতীয় কাজ করেননা, রা্রসংদ্ের অন্যান্য সংস্থা যেগুলি একাজে 
নিযুক্ত তাদের সাহায্যের জন্য এঁরা সর্বদা প্রস্তত | 

বিভিন্ন জাতীয় প্রশাসনের কর্ণধার হিসাবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ 
জনসমক্ষে তাদের নীতি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনে সর্বদা রাষ্্রসংঘের তথ্য- 
সরবরাহ বিভাগের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল | রাষ্ট্রসংঘ (যার নিজস্ব 

উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার জন্য কোন মন্ত্রীসভা নেই অথচ যাকে বিশ্বব্যাপী 
নিবাচকমণ্ডলীর কাছে পৌছতে হয়) প্রথম থেকেই ঠিকই বুঝেছিলো৷ যে 

এর নিজস্ব একটি বিশাল তথ্য-সরবরাহ বিভাগ প্রয়োজন । যখন রাষ্ট্র- 
সংঘের বাজেটের শতকরা 18 ভাগ এই বিভাগে ব্যয়িত হতো, তখন 
সত্যিই এই ব্যয় নিঃসন্দেহেই বেশী ছিল | যদিও রাষ্ট্রসংঘের নির্বাচক- 
মণ্ডলী পৃথিবীব্যাপী এবং রাষ্ট্রসংঘের সাহায্যপ্রার্থী জনসাধারণ বৈচিত্র্যময় 
তবুও এমন কিছু কৃপণ ব্যক্তি আছেন যারা মনে করেন যে তথ্য- 
সরবরাহ বিভাগের বাৎসরিক 60 থেকে 70 লক্ষ ডলারের বাঁজেট 
অত্যধিক । তাছাড়া, অনেক বিঘয় সম্পরেই যশ্বন এমন সংবাদ দিতে 
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হয় যা* অনেক সদস্যরাষ্ট্রের কাছেই তিক্ত এবং যা" কাধ্যতঃ সেই সব 
দেশে নিঘিদ্ধ হয়--যেমন 1957 খৃষ্টাব্দের হাঙ্গেরীর উপর প্রতিবেদন 
নিঘিদ্ধ হয়েছিল । গণতন্ত্রে তথ্য-সরবরাহ-ব্যবস্থা পরিচালনার সঙ্গে 
যথার্থ দক্ষতার সমস্ত মাপকাঠি রক্ষা প্রায় অসম্ভব | অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ 
সমিতির (সোভিয়েৎ প্রতিনিধি-সম্বলিত) 1958 খৃষ্টাব্দে কৃত বহু সুপারিশ 
এই ভুলের জন্য ব্যথ হয়ে গেছে । একথা সহজেই অনুমেয় যে তথ্য 
সরবরাহ দপ্তরের বেশীর ভাগ কাজই সদর-দপ্তরে সেবাপ্রারথী দেশগুলির 
প্রচণ্ড চাহিদা মেটাতে ব্যস্ত । একথাও ঠিক যে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রচারবিভাগ 'যতটা আন্তরিকতা ও ব্যাপকতার সাথে রাষ্ট্রসংঘের সংবাদ- 
প্রদান করে তাঃ অন্য কোন দেশের . প্রচারবিভাগের পক্ষে সম্ভব নয় | 

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রচারবিভাগগুলিকে এবং জনমতকে রার্্রসংঘের 
প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করানোই এখন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন 1 
এরই পদক্ষেপ হিসাবে, পঞ্চাশের বেশী আঞ্চলিক তথ্য-সরবরাহ সংস্থা 
প্রতিষ্ঠা সাদরে গ্রহণীয়, যদিও প্রায় দেড়শো সত্যরাষ্ী অধ্যঘিত এই 
সংস্থার পক্ষে এই সংখ্যা কোন অর্থেই বেশী নয় এবং এগুলির কর্মচারী 
'নিয়োগ এবং কাজের পরিধি অযৌক্তিকভাঁবে বেশী নয় | 

প্রশাসকবর্গদের পরিচালনা অন্যান্য সংস্থার মত রা্্রসংঘেরও একটি 
অতিরিক্ত এবং অপরিহাধ্য কাজ | বৃটিশদের মাপকাঠি অনুযায়ী রাষ্ট্রসংঘের 
পরিধি অন্যান্য দেশের সরকারীবিভাগগুলি থেকে খুব বেশী বড় নয় এবং 
বিদেশের অন্যান্য জায়গায় পরিব্যাপ্ত হওয়ায় (যেমন জেনেভায় ) কোন 
বিশেষ প্রশাসনিক অসুবিধার স্ষ্টি হয়নি | যেসমস্ত প্রশাসনিক অস্থবিধা 

দেখা দিচ্ছে 'সেগুলি বাস্তব হলেও অনেকটা রাষ্্রসংধের উৎপত্তির পরিস্থিতি 

ও প্রকৃতির জন্যই হয়েছে । 1945 এবং 1946 খৃষ্টাব্দে সচিবালুয়কে 
প্রায় শূন্য অবস্থা থেকে তৈরী করতে হয় এবং তখন দেশে দেশে দক্ষ 
প্রশাসকের সংখ্য। চাহিদার তুলনায় অনেক কম ছিল | প্রয়োজন, তাডা- 

ছড়া ও প্রবল উৎসাহে রাষ্্রসংঘের কর্নচারী নিয়োগ এত তভ্রত সম্পাদন 
হয়েছিল যে স্বভাবতঃই কমচারীদের গুণগতযোগ্যতা পরিমাণের বেদীতলে 
বলি হয়েছিল । সঙ্গে সে, এই সংস্থায় আমেরিকার মত সংকীর্ণ 
কর্মবিভাজন ও বিশেঘায়ণের নীতিতে আকৃষ্ট হয়ে অনেক সময় বাজে, 
নিরর্থক বিশেঘজ্ঞবাদে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এবং সাবিক যোগ্যতা- 
সম্পন্ন প্রশাসক নিয়োগকে নিরুৎসাহিত করা ,হয়েছে। যদিও এই 
ব্যবস্থার কুফল কিছু পশকিছু বিশেষজ্ঞ সংস্বার মত রাষ্ীসংঘের উপর 
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তেমন পড়েনি, তবুও জাতিপুঞ্জের সচিবালয়ের তুলনায় রাষ্ট্রসংঘের 
সচিবালয়েন্র খানিকটা বদনাম হয়েছিল । এধরণের প্রান্তিক অসুবিধা 
নিরসনে প্রচুর সময় লাগে এবং 1950-53 খৃষ্টাব্দের মাকৃকাথীয় চাপে 
কমীবাহিনীর নৈতিক পেঘণের ফলে অবস্থা আরো ঘোরালো হয়েছিল | 
এখন অবশ্য একথা বলা যেতে পারে যে পৃবের ভুলের মারাত্বক প্রতিক্রিয়া 
সময়ের ম্বোতে ও প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে দূর করা হয়েছে 
রাষ্্রসংঘের সচিবালয়ের আরে! অনেক সংস্কারের নিশ্চিত জুযোগ আছে এবং 
সচিবালয়ের কমীদের যেধরণের উচুমানের নীতিবোধ বাঞ্চনীয় ত1ঃ হাস 
পেয়েছে । গুণগত বৈচিত্র্যের দিক থেকে দেখতে গেলে বাষ্সংধের সচিবা- 
লয়ের সাথে পাল্লা দেওয়া কোন দেশের আমলাতন্ত্বের পক্ষে সম্ভব নয়, 
কারণ রাষ্সংঘের সচিবালয়ের কী হিসাবে একেবারে নিক্ষর্মা থেকে শুরু 
করে উঁচুমানের কৃটনীতিবিদ ও সুদক্ষ প্রশাসকের সমাবেশ হয়েছে | 
আকস্মিকভাবে উদ্তভত কোন গুরুতর পরিস্থিতির মোকাবিলা করার 
যোগ্যতা রাষ্ট্রসংঘের কমচারীদের প্রশংসনীয়ভাবেই আছে এবং একথার 
সমথনে 1960 খৃষ্টাব্দে কঙ্গোর ব্রাণকাধ্যে তাদের ভূমিকার কথা বলা 
যেতে পারে | বর্তমান বিশ্বে রাষ্্রসংঘের ভূমিকার দিক থেকে দেখতে 
গেলে সচিবালয়ের কমচারীবৃন্দের যোগ্যতা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার প্রশকে 
উপেক্ষা করাও অসম্ভব । এই প্রপঙ্গে চাটারের 101 নম্বর ধারার উল্লেখ 
করা যেতে পারে--কিমচারীবৃন্দের নিয়োগ ও চাকুরীর শতাবলী নির্ধারণের 
ব্যাপারে উচ্চতম মানের দক্ষতা, যোগ্যতা এবং সততার ব্যবস্থা করার 
প্রয়োজনই মুখ্য বলে বিবেচিত হবে । সন্তাব্য বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকা 
থেকে কশ্নচারী নিয়োগের গুরুত্বের প্রতি যথোচিত লক্ষ্য রাখা হবে ।, 

এই ধারার শব্দবিন্যাস যোগ্যতা এবং অঞ্চল্রগত প্রতিনিধিত্বের নীতির 
গুরুতর সংঘাতকে এডিয়ে গেছে । এ ব্যাপারে কিছুটা নমনীয়তা গ্রহণ 

করা হয়েছে যেখানে যেখানে সম্ভব সংশিষ্ট কর্মকেন্দ্রের দেশ থেকে কেরাণী 
ও উধতন কমচারীদের এবং কারিগরী শিক্ষার ভিত্তিতে ভাঘাগতপদগ্ডলিতে 
নিয়োগ ব্যবস্থার মাধ্যমে | এ ব্যবস্থায় বিটিশ রাষ্্রকৃত্যকের (01511 9015106) 

মত 3১500-এর বেশী আন্তর্জীতিক অসামরিক কর্মীবৃন্দ নিয়োগের অবকাশ 
হয়েছে | মহাসচিব এই কমচারী নিয়োগে প্রচণ্ড চাপের বিরুদ্ধে একটি 
সূত্র দ্বারা পরিচালিত হন | এই সূত্র অনুযায়ী সদস্যরাষ্ট্রের দেয় টাকার 
শতকরা হিসাবে (25 শতাংশ ছাড় সহ) কশ্চারী নিয়োগে অগ্রাধিকার 
দেওয়া হয় । অনেক সময় এই' নীতি গ্রহণের ফলে এমন অনেক 



184 রাষ্ট্রসংঘ 

লোককে নিয়োগ কর! হয়েছে ফাদের ন্যুনতম যোগ্যতা নেই | তবে 
আশার কথা এই যে পদোন্নতির ও নিয়োগের প্রশে ভৌগোলিক 

বিবেচনাকে এখন আগের মত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছেনা । অন্যথায় জাতীয় 
রাজনীতির প্রতাপে সচিবালয়ের আন্তর্জাতিক চরিত্র নষ্ট হতো এবং তা” 
সচিবালয়ের কর্মচারীদের মনোবলের পক্ষে অশেঘ হানির কারণ হতো | 
তার অথ এই না যে প্রন্ত্যিক কর্মচারীর আমৃত্যু কাধ্যকাল থাকবে, 
যদিও তাঁদের অনেককেই আমৃত্যু দরকার রয়ে গেছে । তবুও 
সচিবালয়ে পদোন্নতির মাধ্যমে এবং স্বপ্লকালস্থায়ী চুক্তির মাধ্যমে কিছু 
কিছু গুরুত্বপূর্ন পদপ্রণের বাঞ্চনীয়তা অনন্বীকাধ্য | এটা অবশ্য এখন 
করা হচ্ছে এবং এর ফলেই কিছু কিছু দক্ষ লোক, যাঁরা পাকাপাকি- 

ভাবে কখনও আসতে রাজী হতেন না, রাষ্ট্রসংঘের চাকুরীতে আসতে 
পারছেন | নিয়োগের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক বিবেচনাকে আকড়ে থাকলেও 
অবশ্য এটা সম্ভব হতো না। ভৌগোলিক বিবেচনা খানিকটা হানিকর 

হলেও একথা ঠিক যে একটা আন্তর্জীতিক কৃত্যকে বিভিন পদে 
নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিত্বের প্রশ্কে সবৈব উপেক্ষা করা 
যায়না এবং ত1ঃ করা উচিতও নয় | কারণ রাষ্্রসংঘের যেকোন কর্মচারীর 
দ্বৈত ভূমিকা আছে। একদিকে তীকে রাষ্রসংঘের প্রতি নিবেদিত- 
প্রাণ হতে হবে, অন্যদিকে তার দেশের নাগরিক হিসাবে রাষ্রসংঘের 
কাজে তার দেশের কৌশল, অভিজ্ঞতা এবং যোগাযোগকে কাজে লাগাতে 
হবে । কারণ সভ্যরাষ্্রসমূহের সহায়তায় বাষ্্রসংঘকে এগিয়ে যেতে হবে 

এবং এজন্যই রাষ্ট্রসংঘের যেকোন কর্মচারীকে তার দেশ ও রা্ীসংঘের 
মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারীর এবং .দোতাধীর ভূমিকায় কাজ করতে 
হবে । কোন আন্তর্জীতিক কৃত্যকের দিক থেকে দেখতে গেলে স্বদেশের 
প্রতি আকর্ষণহীন € এতে অবশ্য বাস্তহারা অথব৷ বহিস্কৃতদের কথা বল৷ 
হচ্ছেনা ) কর্মচারীর প্রয়োজনীয়তায় সন্দেহের অবকাশ আছে । কারণ 

নিজের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে যে নৈতিক পরিচয়হীনতা ঘটতে পারে 

তাকে একট। পেশাগত ঝামেলা হিসাবে অনুভব করার দায়িত্ব যেকোন 

আন্তর্জীতিক সংগঠনের কর্মচারীর রয়ে গেছে । নিউইয়ক শহর 

আস্তর্জাতিকতার দিক থেকে ব্যাপকতার জন্য এবং যেকোন আগন্তককে 

সহজেই শ্নঙ্জের জীবনপ্রবাহের সাথে এক করে ফেলার বিশেষ ক্ষমতার 

জন্য বিখ্যাত হওয়ার ফলে সেখানে রাষ্ট্রসংঘের কেন্দ্রীয়-দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা, 

এজন্যই বিশেষ স্বিধাজনক হয়েছে | 
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রাষ্ট্রসংঘের সচিবালয়ের কর্মচারীবৃন্দের যে রাজনৈতিক বা কৃটনৈতিক 
ভূমিকা আছে, এবারে সেকথা বলার পালা | যেকোন গণতন্ত্রে অসামরিক 

কর্মচারীকে কিছু কিছু রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে হয়-_যুক্তির সাহায্যে 
অপরকে বোঝানো, আলোচনার ভিত্তিতে চুক্তি করা, বিতর্ক করা, জনমত 

সম্পর্কে খোঁজখবর রাখা, কোন বিস্ফোরক পরিস্থিতি উদ্ভব হওয়ার আগেই 
সে সম্পর্কে সচেতন হওয়া_-সবই তাঁকে করতে হয় | তবে তাকে 
সামনের সারিতে থেকে এসব করতে হয়না, কারণ সামনের সারিতে 
থাকেন খোদ রাজনীতিবিদ্, অর্থাৎ মন্ত্রী স্বয়ং | রাষ্ট্রসংঘের কর্মচারীকে 
এমন এক গণতন্ত্রে মধ্যে কাজ করতে হয় যেখানে পংখ্যা- 

গরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত সংখ্যালধিষ্ঠরা গ্রহণ নাও করতে পারে । জাতীয় 

গণতন্ত্রের মত তীর সামনে কোন মন্ত্রী থাকেনন! | অন্যদিক থেকে 
দেখতে গেলে তীর অবস্থা আরো ঘোরালো৷ কারণ রাষ্্রসংঘে শতাধিক লোক 
মন্ত্রীর মত তাঁদের হুকৃম করার জন্য প্রতিদ্বন্দিতারত | শেঘোক্ত কারণে 

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে রাষ্্রসংঘে প্রায়শঃই শূন্যতার স্যান্ট হয়ে থাকে 
এবং সে শূন্যতা পূরণ করতে হয় সচিবালয়ের কমচারীকেই । অথচ 
মজার কথা এই যে নীতিগ্রহণের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হলেও 
তাঁকে ভান করতে হয় যে তিনি এধরণের কিছুই করছেন না । অবশ্য 

সচিবালয়ের কিছু কিছু স্তরে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আন্তর্জীতিক 
রাজনীতির ধাঁকা বড় একটা লাগেনা । কিন্তু শতাধিক রাষ্ট্রের মধ্যের 

জটিল সম্পর্ক নিয়েই সচিবালয়ের মোটামুটি হাজারখানেক প্রশাসককে 

কাজ করতে হয়। যদিও একথা মহাসচিবের ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশী 
প্রযোজ্য, তবুও এও সত্য যে মহাসচিবের দায়িত্ব সচিবালয়ের অন্য. 

কর্মচারীদের উপরও ন্যস্ত হায় €( যেমন হোয়াইট হলের কোন দপ্তরের 

সমস্ত কর্মচারীকেই সংশিষ্ট মন্ত্রীর দায়িত্বের বোঝা বইতে হয়) এবং 
কোন না কোন সময়ে সচিবালয়ের প্রত্যেক কর্মচারীকেই মহাসচিবের হয়ে 

কাজ করতে হয়। 
মহাসচিবের পদ জাতিপুঞ্জের সময় থেকেই স্্ট হয়েছে । সনদে 

মহাসচিবের ভূমিকা সম্পর্কে ম্পষ্ট.করে কিছু বলা না থাকলেও জাতি- 
পুপ্ভের প্রথম মহাঁসচিব স্যার এরিক ড্রামণ্ডের সেসম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা 

ছিল । তিনি ছিলেন একজন বৃটিশ আমলা | বৈদেশিক দপ্তরে শ্াাজ 

করার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানতেন যে তার পরামশ চাওয়া না হলে 

অথবা সনদের নীতিরক্ষার জন্য কিছু বলা দরকার না হলে মুখ খোল? 
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পনিরর্ক । এবং সেই কারণে তার পরামশ প্রায়শঃই চাওয়া হত । বলিষ্ঠ 
প্রশাসক হিসাবে তিনি লীগ সচিবালয়কে আন্তর্জীতিক চরিব্রসম্পন্ন করে 
তুলেছিলেন এবং একে ছোট ও দক্ষতাপূণ রেখেছিলেন এবং চাপস্থষ্টিকারী 
বিভিন্ন গোষ্ঠীর কাছে অল্পই নতি স্বীকার করেছেন | পর্দার অন্তরালে 
থাকলেও তিনি একজন কর্শক্তিপূণ ক্টনীতিবিদ্ধ ছিলেন | তিনি কখনও 

লীগ সভায় ভাঘণ দেননি, একমাত্র লীগ পরিষদের প্রকাশ্য অধিবেশনে 
একটা বিশেষ সমিতির সম্পাদক হিসাবে বিবৃতি দিয়েছিলেন! তীর 
বাৎসরিক প্রতিবেদনসমূহ তথ্যপৃণতার দিক থেকে আদর্শ হতো | 

প্রথম থেকেই রাষ্সংধের জন্য আরো বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন একজন 
মহাসচিবের কথা ভাবা হয়েছিল | রুজভেল্ট এমন একজনকে এই' পদে 

আসীন দেখতে চেয়েছিলেন, যিনি হবেন “বিশৃনিয়নত্রক | যদিও 

জাতিপুঞ্জের পদবীই রাখা হয়েছে, নতুন মহাসচিব তীর পর্বসুরীর থেকে 
অনেক বেশী দায়িত্ব ও ক্ষমতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন | 99 নম্বর ধারা 

বলে তাকে রা্রংঘের মুখ্য প্রশাসক করা হয়েছে । তাছাড়াও 

99 নম্বর ধারা অনুযায়ী তিনি বিশেষ ধরণের রাজনৈতিক ক্ষমতায় ভূঘিত 
হয়েছেন | 

“মহাসচিব যেকোন বিঘয়ের প্রতি, যা* তার মতে আন্তর্জাতিক শাস্তি 

ও নিরাপত্তা রক্ষাকে বিঘ্বিত করতে পারে, নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি 
আকথণ করতে পারবেন | অন্যকথায়, রাষ্টসংঘের অত্যন্ত গুরুত্বপৃণ 
বিষয়ে মহাসচিবের সভ্যরাষ্্রগুলির মত সুযোগ রয়েছে । এবং 1945 

খুষ্টাব্দের প্রস্তুতি কমিশনের বিবরণী”তে বলা হয়েছে, এটি একটি 
বিশেষ ধরণের ক্ষমতা যা" এর আগে আন্তজাতিক সংস্থার কোন প্রধানকে 
দেওয়] হয়নি । বস্ততঃ, তাকে বলা হয় বিশের বিবেক এবং এই 

বিবরণীতে আরো বলা হয়েছে যে মহাঁসচিবই ব্যাপক অর্থে বাষ্্রসংঘের 
একমাত্র প্রতিনিধি । পৃথিবীর কাছে, এমনকি তার নিজের অধস্তন 
কর্মচারীদের কাছে তিনি রাষ্্রসংঘের চার্ারের নীতি ও আদর্শের মৃত 
প্রতীক । 

99 নম্বর ধারার বক্তব্য অনুসারে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে মহাসচিব 
নিরাপত্তা পরিধদকেই অবহিত করবেন | এর থেকেই বোঝা যায় যে 

চার্টার প্রস্তৃতকারকগণ শান্তি রক্ষায় গুরুতর দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিঘদকেই 
দিয়েছেন | কম গুরুত্বপূর্ণ বিঘয়ের প্রতি অবশ্য তিনি সাধারণ সভার 

দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন, যেমন 98 নম্বর ধারার বক্তব্য | তাতে আছে, 
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“রাষ্ট্রসংঘের কার্যসম্পর্কে মহাসচিব সাধারণ সভার নিকট বাৎসরিক 
প্রতিবেদন পেশ করবেন | 

বস্ততঃ, সাধারণ সভায় বাৎসরিক প্রতিবেদন পেশের মাধ্যমেই তিনি 
প্রচুর বিষয় সম্পর্কে সুপারিশ করে থাকেন এবং সাধারণ সভার কাধ্য- 
প্রণালী অনুযায়ী যেকোন প্রসঙ্গ সাধারণ সভার বিঘয়সূচীর খসড়ার মধ্যে 
রাখতে পারেন । এবং 194? খৃষ্টাব্দ থেকে তিনি যেকোন সময় সাধারণ 

সভার বিবেচনাধীন যেকোন বিষয়ে মৌখিক ও লিখিত বিবরণী সাধারণ 

সভায় উপস্থাপিত করতে পারেন । সংক্ষেপে বলা যায় যে, নিরাপত্ত। 
পরিষদের ক্ষেত্রে মহাসচিবের যেধরণের ক্ষমতা রয়ে গেছে সেই ধরণের 

ক্ষমতা সাধারণ সভার ক্ষেত্রেও তার আছে । 
1960 খুষ্টাব্দের কঙ্গো সংকটের আগে মহাসচিব কখনও 99 নম্বর ধারার 

পূর্ণ প্রয়োগ করেননি । € যদিও পরবতাঁকালে টি.গ্ৃভি লাই বলেছেন 
(তিনি 1950 খৃষ্টাব্দে কোরীয়ার সংকটে এই ধারা ব্যবহার করেছিলেন 
এবং হ্যামারস্কশোল্ড বলেছিলেন যে আমেরিকা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ না নিলে 
তিনি 1956 খৃষ্টাব্দের স্থুয়েজ সংকটে এই ধারার আশ্রয় গ্রহণ করতেন )। 

আসলে বারবার য1ঃ ঘটেছে (রাষ্্রসংঘ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে চার্টারের যেমন 
ব্যবহার করেছে ) তাঞ্ছলো এই ধারাগুলির এমন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে 
যার ফলে মনে করা হয় যে এই ধারার বলে মহাসচিবের এমন 

রাজনৈতিক ক্ষমতা আছে যা' তিনি তার রাজনৈতিক বৃদ্ধি, সাহসিকতা 
এবং ধৈধ্যশীল্তা অনুসারে ব্যবহার করতে পারেন । এই ধারা 
প্রয়োগের ক্ষেত্রে মহাসচিবকে পরিচালনা করার জন্য কিছু কিছু নজির 
স্থষ্টি হয়েছে যার কিছু ভালো কিছু খারাপ । এবং ভালো নজিরের 
বশবতা হয়ে কাজ করে তিনি সাফল্যলাভ করেছেন এবং খারাপ নজির 

ননুসরণ করার ফল খারাপ হয়েছে । 
এখন মনে হয় অনেকেই একমত যে মিঃ লাই মহাসচিবের রাজনৈতিক 

ক্ষমতা প্রয়োগে বিবেচনার থেকে আবেগ দ্বারাই বেশি চালিত 

হয়েছিলেন | নিরাপত্তা পরিঘদের জন্মের অল্পদিনের মধ্যেই সোভিয়েৎ 
সৈন্য ইরাণ ত্যাগ করলে তিনি অসফলভাবে ইরাণ প্রশকে পরিঘদের 

বিঘয়সৃচী থেকে বাদ দিতে চেয়েছিলেন। তিনি 1947 খৃষ্টাব্দে 
প্যালেষ্টাইন বিভাগের পক্ষে সক্রিয় সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং 1948 

খৃষ্টাব্দে প্যালেষ্টাইনে আরব হস্তক্ষেপ বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। 

তিনি 1950 খৃষ্টাব্দে প্রকাশ্যে সমাজতান্বিক চীনের প্রতিনিধি অস্তভুক্তির 
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জন্য চেষ্টা করেছিলেন এবং তারপরই তাঁর বনপ্রচারিত দশদফা শাস্তি 
কর্মসূচীর অনুকূলে সমর্থন আদায়ের জন্য পৃথিবীর রাজধানীগুলিতে 
গিয়েছিলেন । এ বছরই তিনি কোরীয় প্রশে স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিতঙ্গীর 

পরিচয় দিয়েছিলেন । যদিও আমেরিকার উদ্যোগেই 25শে জুন 
নিরাপত্তা পরিঘদের বৈঠক ব্যসছিল, তবুও, মিঃ লাই-ই প্রথম উত্তর 
কোরীয়াকে আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং তাদের কাজকে 
আন্তর্জাতিক শান্তির প্রতি ছমকী বলে মনে করেন এবং এ অঞ্চলে 
শাস্তি পুনরুদ্ধারের কাজে নিরাপত্তা পরিঘদের যোগ্যতা ও দায়িত্বের 
উপর জোর দেন। এরপর তিনি আমেরিকার নেতৃত্বে পরিচালিত, 
আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের নীতির সাথে অবিচলভাবে যুক্ত ছিলেন । 
এরই চরম পরিণতি হিসাবে সোভিয়েৎ গোষ্ঠী দৃঢ়ভাবে তার বিরোধিতা! 
করেছিল | এর ফলে (পরিষদ শান্তি স্বাপনকে অগ্রাধিকার দিলেও 
এবং কোরীয় প্রশে মহাসচিবের মত গ্রহণযোগ্য হোক বা না হোক) 
তার পদের মধ্যাদা যথেষ্ট খর্ব হয়েছিল । অবশ্য এরকম অবস্থায় 

সব মহাসচিবের একই অবস্থা হতো । এই পদের প্রকৃতিই এমন যে 
এর পদাধিকারীকে রাষ্্রসংঘের দিক এবং সভ্যরাষ্ীসমূহের দিক দুইই 
খেয়াল রাখতে হবে। যদি এক বা একাধিক সভ্যরাষ্ট্রী চার্টার ভঙ্গ 
করে, মহাসচিবের কতব্য পরিক্ষার । কিন্তু, অনেক সময় আসে যখন 
ন্যায়ের পক্ষে মহাসচিবের পক্ষপাতিত্বকে আইনভঙ্গকারী সভ্যরাষ্টরের 

অনেকেরই অসহ্য মনে হয়। 
শুরুতে মিঃ লাই-এর উত্তরাধিকারী ড্যাগ হ্যামারস্কশোল্ডের কপাল আরো! 

ভাল ছিল । তিনি আরো বেশী প্রাজ্ঞ ছিলেন | তিনি নির্বাচনের পরেই 
তার পদের মর্যাদা পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হওয়। প্রাথমিক কর্তব্য বলে মনে করেন। 
আভ্যন্তরীণ দিক থেকে দেখতে গেলে তিনি তা+ করেছিলেন সচিবালয়ের 
কার্ধযমান ও নৈতিক মান উন্নয়নের মাধ্যমে এবং সচিবালয়কে সভ্যবাষ্টরগুলির 
রাজনৈতিক চাপ থেকে মুক্ত রাখার মাধ্যমে (1952 খৃষ্টাব্দের দূদিনগুলিতে 
মিঃ লাই এই ব্যাপারে সর্বব ব্য হয়েছিলেন ) এবং ক্টনৈতিক দিক 
থেকে দেখতে গেলে অকালে কোন ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ না করে ও 
কটনৈতিক প্রশে হৈ-চৈ-এর মধ্যে না গিয়ে । এই বিষয়ে রাজনীতিবিদ 
মিঃ লাই-এর থেকে তিনি ভাগ্যবান ছিলেন কারণ আমলা হিসাবে তার পৃৰ 

অভিজ্ঞতা অনেক কাজে দিয়েছিল! ড্যাগ হ্যামারস্কশোল্ড ছিলেন একজন 
অর্থনীতিবিদ । সুইডিশ ন্যাশনাল ব্যান্কের চেয়ারম্যান হওয়ার পূর্বে 
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তিনি সুইডেন সরকারের অর্থবিতাগের অধস্তন সচিব ছিলেন এবং 
পরবতাঁকালে তিনি সুইডেন সরকারের পররাষ্ট্রবিভাগের মুখ্য আধিকারিক 
ছিলেন। সুইডেনের “€সাশাল ডেমোক্র্যাটিক' সরকারে অল্পদিনের জন্য দপ্তর- 
বিহীন মন্ত্রীত্ব সত্বেও তিনি নিরপেক্ষতার এ্রতিহ্য রক্ষা করেছিলেন কারণ 
তিনি এ রাজনৈতিক দলের সভ্য ছিলেননা এবং কোন পদের জন্য তিনি 
কখনও নিবাঁচনী প্রচারে নামেননি | এই গৌরবময় এ্তিহ্যের অধিকারী 
হয়েও তিনি আরো ভাগ্যবান ছিলেন এই কারণে যে মহাসচিব হিসাবে 

তার প্রথম দূবছরে রাষ্্রসংঘ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংঘাতমুক্ত ছিল । এই 
কারণে তিনি উভয় দিক থেকেই আস্মাভাজন হতে পেরেছিলেন । পরে 

অবশ্য অবস্থার চাপে পড়ে অনেক বেশী সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করায় তাকে 
অনেকের বিরাগভাজন হতে হয়েছিল । 

1954 খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে সাধারণ সভার অনুরোধে চীন থেকে 
এগারোজন মাকিন বৈমানিককে মুক্ত করে আনাই হ্যামারস্কশোল্ডের প্রথম 
গুরুত্বপৃণণ কূটনৈতিক পদক্ষেপ । 1955 খুষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে উক্ত 
বৈমানিকেরা মুক্তি পেয়েছিলেন । তিনি কি করে এটা করেছিলেন তা৷ 
সাফল্যের পৃৰ পধ্যন্ত গোপন রাখা হয়েছিল । এই সাফল্যের পর 
মহাসচিবের ক্টনৈতিক স্ামধ্যের উপর নিভরতা বেড়েই চলেছিল । 
1956 খৃষ্টাব্দে মধ্যপ্রাচ্যের বিশৃঙ্খলা উদ্বেগজনক হয়ে ওঠার সময় থেকেই 

হ্যামারস্কশোল্ড এ অঞ্চল সম্বন্ধে রাষ্্রসংঘের সক্রিয় ভূমিকায় আস্থাশীল হয়ে 
উঠেছিলেন এবং স্বভাবতই মধ্যপ্রাচ্যের লুড়াইয়ের সাথে জড়িত প্রাচ্য- 

পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক সংঘাতও তার দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল । 

মিঃ লাইএর তুলনায় তাঁর কাজকর্মের ধারা ছিল অনেক বেশী সৃক্ষা। 
যতখানি সম্ভব নিরাপত্তা পরিঘদ অথবা সাধারণ সভার মতানুসারে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ কর৷ হ্যামারস্কশোল্ডের অন্যতম কমকৌশল ছিল । যখনই তিনি 
কোন খসড়া রচনা করতেন অথবা কোন বিঘয়ে প্রকাশ্যে বক্তব্য রাখতেন 

তিনি এমনভাবে শব্দবিন্যাস করতেন যাতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বহুবিধ স্বার্থের 
সাথে জড়িত জটিলতা৷ এডানে। সম্ভব হতো এবং তাঁর নিজস্ব কশস্বাধীনতার 
সুযোগও অক্ষত থাকতো । 

1956 খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সাধারণ সভা এমন একটি তবস্থার 
সন্মুখীন হলো যখন সংগঠনের স্তম্তস্বরূপ দু'টি সভ্যরাষ্্, বৃটেন এবং 

ফ্রান্স, আইনভঙ্গে লিপ্ত হয়েছিল এবং নিরাপত্তা পরিঘদের যেকোন 
নিবারণমূলক কাজে ভেটো প্রয়োগ করেছিল, তখন মহাসচিবের উপর 
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প্রয়োজনীয় পন্থা অবলম্বনের দায়িত্ব এসে পড়লো । এই সংকটে রাষ্র- 
সংঘের ভূমিকায় তাঁর উদ্যোগ, মধ্যস্থতার কৃশলতা। এবং প্রশাসনিক দক্ষতা 
প্রয়োগের মধ্যদিয়েই মহাসচিবের পদের গুরুত্ব অনুধাবন করা৷ সম্ভব | 
তিনি সাধারণ সভার কাছে অপরিহাধ্য ছিলেন এবং সাধারণ সভা একথা 
স্মরণে রেখেই তার দায়িত্বের বোঝা অনুযায়ী তাকে ক্ষমতা দিয়েছিল | 
তিনি যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা+ অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং স্ক্ষা 
ছিল | নিরাপত্তা পরিঘদের দুটি স্থায়ী সভ্যরাষ্ট্র রাষ্রসংঘের বিপক্ষে কাজ 
করেছিল শুধু তাই নয় (তাদের সাথে ইসরাইলও ছিল) ; পরিঘদের তৃতীয় 

স্থায়ী সভ্যবাষ্্র সোভিয়েৎ ইউনিয়নও শান্তিস্থাপন থেকে বিভেদ স্যষ্টিতেই বেশী 
উৎসাহী ছিল | এবং সবোপরি অনেকগুলি সভ্যরাষ্ট্র (আরব লীগ থেকে শুরু 
করে আরো অনেকে ) এই সংকটকে উপনিবেশবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা 
মনে করে অত্যন্ত ভীত এবং প্রচণ্ডভাবে সংবেদনশীল হয়ে পড়েছিল । বটেন 
ও ফ্রান্সকে তাদের অবিবেচনাপ্রসৃত পদক্ষেপের কবল থেকে উদ্ধার করার 
জন্য, মধ্যপ্রীচ্যে সোভিয়ে সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা দূর করার 

জন্য এবং মিশর ও ইজরায়েলকে বিচ্ছিন্ন রাখার জন্য রাষ্সংঘ পরিচালিত 
একটি সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন ছিল। অথচ এমন সামরিক বাহি'নীর 

কোন নজির ছিলনা ; সোভিয়ে মতে এই বাহিনী ছিল বে-আইনী এবং 
মিশর ও ইজরায়েল যে এই বাহিনীকে ভালো চোঁখে দেখবে তারও সন্ভাবন! 
ছিলনা | সবোপরি, উদ্দেশ্যের দিক থেকে দেখতে গেলে এই বাহিনী 
গঠনে তৎপরতার প্রয়োজন ছিল | 

পয়লা নভেম্বরের শেষ রাতে ক্যানাডার প্রতিনিধিদলের প্রধান 
মিঃ লেস্টার পিয়ারসন্ পরিশ্রাস্ত সাধারণ সভায় রাষ্্রসংঘের জরুরী বাহিনী 

(0157) গঠনের প্রস্তাবের আভাঘ দেন এবং মি ডালেসের কাছ থেকে 
আমেরিকার সাহায্য সম্পকে আশ্বাস দেন। 2রা নভেম্বরের দুপুরে 
পিয়ারসন্ঃ মহাসচিব ও তার প্রশাসনিক সহকারী মিঃ করডিয়ার বাস্তবে 
প্রয়োগযোগ্য ও চার্টারের সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন একটি সামরিক বাহিনী গঠনের 
মোটামুটি পরিকল্পনা করে ফেলেন । পরে 3রা-ধঠা নভেম্বরের রাত্রে 
সাধারণ সভা 5?--909 ভোটে প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গ্রহণ করে (মিশর এবং 

সোভিয়েৎ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি ভোটদান থেকে বিরত ছিল )। প্রস্তাবে 
মহাসচিবকে 48 ঘণ্টার মধ্যে রাষ্রসংঘের জরুরী বাহিনী গঠনের জন্য 
একটি পরিকল্পনা রচনা করতে বলা হয় । ৃ 

4ঠা নভেম্বরের সকালে হ্যামারস্কশোল্ড ক্যানাডা, নরওয়ে, কলোঘিয়া 
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ও ভারতের প্রতিনিধিকে নিয়ে সাধারণভাবে পরিকল্পনার জন্য এক সভায় 

মিলিত হন। তারা একমত হন যে ক্যানাডার মেজর জেনারেল ই, এল, 

এম, বার্সের নেতৃত্বে প্রাষ্ট্রসংঘের সামরিক বাহিনী* গঠিত হবে 1 বার্নসই 
প্যালেস্টাইনে "যুদ্ধবিরতি পরিদর্শন* সংগঠনের প্রধান ছিলেন | প্রাথমিক- 
ভাবে উক্ত সংগঠন থেকে অল্পসংখ্যক উচ্চপদস্থ কমী নিয়োগ করে পরে 
মহাসচিবের সংগে পরামর্শ ক্রমে নিরাপত্তা পরিঘদের অস্থায়ী সভ্যরাষ্্রগুলি 
থেকে আরো সৈন্য সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত হয় । এই পরিকল্পনা এদিন 
রাতেই সাধারণ সভায় পেশ করা হয় এবং আগের প্রস্তাবের মত এই 
পরিকল্পনাও 57--0 ভোটে গুহীতি হয়। (পরের দিন মিশর এই প্রস্তাবে 
তার সম্মতির কথা জানায়) | এই প্রস্তাবের শেঘাংশক্রমে মহাসচিবকে 
প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য নিদেশ দেওয়া হয় । 
এই সমস্ত খুব তাড়াতাড়ি কাধ্যকর করা হয় ॥। মিঃ বানসের নেতৃত্বে 
বাহিনী গঠন করতে দেরী হয়নি | বাষ্সংঘের অধস্তন সচিব ডঃ রালুফৃ 
বানৃশ্ প্যালেস্টাইনে সালিশীর ব্যাপারে তার ভূমিকার জন্য মধ্যপ্রাচ্যের 
রাজনীতিতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন এবং তাকেই 'রাষ্্রসংঘের জরুরী 
বাহিনী* গঠনকল্ে বিভিন্ন সভ্যরাষ্্রকর্তৃক দেওয়৷ সৈন্যদের গ্রহণ করা ও 
উত্ত সৈন্যদের মধ্যে সমনুয়সাধন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই সমস্ত 
কর। সচিবালয়ের পক্ষে সহজ ছিল না । চব্বিশটি সভ্যরাষ্্রী সৈন্য দিতে 

চেয়েছিল ; কিন্তু স্পষ্টতই মাত্র কয়েকটি দেশের পক্ষেই এই' ধরণের 

জটিল অবস্থায় সৈন্যদান করা সম্ভব ছিল। এই বাহিনী দশটি দেশের 
সৈন্য নিয়ে গঠন করা হয়েছিল | অন্যান্য দেশের সৈন্য প্রত্যাখ্যান 
করতে অত্যন্ত কূটনৈতিক কুশলতার পরিচয় দিতে হয়েছিল । মোটামুটি 
চবিবশ ঘণ্টার মধ্যেই হ্যামারস্কশোল্ডের দ্বিতীয় প্রতিবেদন প্রস্তত হয়ে' যায় । 
নভেম্বর মাসের 6 তারিখের সকালে সাধারণ সভায় এই প্রতিবেদন পেশ করা 
হয় । এর মধ্যে অনেকগুলি জুদরপ্রসারী নীতি লিপিবদ্ধ করা হয় । 

সাংবিধানিক দিক থেকে দেখতে গেলে সেগুলির প্রচলন সাধারণ সভারই' 

করার কথা | বাস্তবতঃ% সাধারণ সভাকে এক্যমতে পৌছতে অনেক বিতর্ক 
করতে হতো যা? তখন অসম্ভব ছিল এবং এতে অনেক বিদ্বেষের স্যষ্ট হতো 
যার ফলে উক্ত প্রতিবেদনের মূল উদ্দেশ্য মাঠে মারা যেত। মহাসচিবের 
এই প্রতিবেদন পেশ করার পর তা” সহজেই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে 64--0 
ভোটে গৃহীত হয় । রাজনৈতিক দিক থেকে এর মূল বক্তব্য ছিল যে 
'াষ্ট্রসংঘের জরুরী বাহিনীকে মিশরের উপর চাপস্থষ্টির জন্য ব্যবহার, 
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করা হবেনা | এই বাহিনী মিশরের অন্মতিক্রমেই মিশরে প্রবেশ করবে । 

এর কোন সামরিক উদ্দেশ্য বা কাজ থাকবে না। যুদ্ধরত দুই বাহিনীর 

মার্ঝখানে থাকাই হবে এর একমাত্র কাজ | হ্যামারস্কশোল্ড পরিকল্পনা দেন 

যে এই বাহিনীর খরচ বহনের জন্য সৈন্যদানকারী দশটি দেশের প্রত্যেকেই 

প্রয়োজনীয় সাজসজ্জা ও সৈন্যদের মাহিনা দেবে এবং অন্যান্য খরচ 

সকল সভ্যরাষ্রকতৃক দেয় একটি বিশেষ চাদ! মারফত বহন কর! হবে । 
এবং পরিশেষে হ্যামারস্কশোল্ড প্রস্তাব দেন যে সাধারণ সভা একটি ছোট 

উপদেষ্টা সমিতি গঠন করুক যে সমিতি রাষ্্রসংঘের বাহিনীর কর্মরত 
অবস্থায় মহাসচিবকে উপদেশ দেবে । 

সাধারণ সভা আগের মত ?ই নভেম্বরের প্রস্তাবেও নি ব্যাপক 
ক্ষমতা অপণ করে । মহাসচিবকে উপদেষ্টা সমিতির সঙ্গে আলোচনার 
পর রাষ্ট্রসংঘের এই বাহিনীর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সমস্ত নিয়ম ও নির্দেশ 
জারীর এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপ অবলম্বন করার ক্ষমতা 

দেওয়া হয়। যে মুহৃতে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় হ্যামারস্কশোল্ড আনুষ্ঠানিক- 
ভাবে মিশরকে এই ঘটনা জানান এবং মিশর রাষ্ট্রসংধের সামরিক বাহিনীকে 
স্বীকার করার পরিবর্তে এর এক্তিয়ার ও প্রকৃতি সম্পর্কে নানা প্রশ তোলে । 
বিশেষ অন্গবিধা দেখা দেয় যখন মিশর রাষ্্রসংঘের সামরিক বাহিনীতে 
ক্যানাডার সৈন্যের অংশগ্রহণে আপত্তি করে । মস্ত সংশ্রিষ্ট রাষ্ট্রের 
সাথে হ্যামারস্কশোল্ডের আলোচনার সবটা জানা না! গেলেও তার যতটুকু জানা 

গেছে তাতেই এট পরিক্ষার যে একটি কাধ্যকরী সমাধানে পৌছনোর 
ব্যাপারে হ্যামারস্কশোল্ডের ক্টনৈতিক দক্ষতা অনেকখানি সাহায্য করেছিল । 

নভেম্বরের 12 তারিখে মহাসচিব ঘোষণা করেন যে মিশর রাষ্ট্রসংঘের সামরিক 

বাহিনীকে মিশরে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে । বস্ততঃ এর ঠিক দুদিন পরে 

কায়রো থেকে বেতারবাতী৷ পেয়ে তিনি রাষ্ট্রসংঘের বাহিনীকে মিশরে প্রবেশ 
করার নির্দেশ. দেন। এরপর তিনি নিজে বিমানে কায়রো যান সামরিক 

বাহিনীর গঠন ও নিয়োগ সম্পকে চড়ান্ত বোঝাপড়ার এবং সাধারণ সভায় 
গৃহীত প্রধান নীতিগুলির সঠিক প্রয়োগের জন্য | 

এখানেই ঘটনার শেষ নয় অথবা মহাসচিবের দায়িত্ব নেওয়ার পূর্ণ 

ব্যাখ্যা নয় | রাষ্্রসংঘের বাহিনীর পদমধ্যাদা সম্পর্কে মিশরের সাথে 
চুক্তির মাধ্যমে মহাসচিবের নবলন্ধ বৈধ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় । 
ফরাসী-বুটিশ-ইজরায়েলী সৈন্য মিশর থেকে প্রত্যাহারের ব্যাপারে 
সাধারণ সভার প্রস্তাব যাতে মানা হয় সে সম্পর্কে খবরাখবর দিয়ে 
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মহাসচিব কাধ্যকরী ভুমিকা পালন করেছিলেন | সুয়েজ সংকটের আগা- 
গোড়াই সাধারণ সভ! মহাসচিবের প্রতি গভীরভাবে আস্থাশীল ছিল । 
গণ্ডগোল যখন চরমে, তখন প্রায় পনেরে। দিন কেটে গিয়েছিল ( নভেম্বরের 
10 থেকে 23 তারিখ পধ্যস্ত ) অথচ সুয়েজ প্রশে সাধারণ সভার পক্ষে 
তেমনভাবে মনোনিবেশ করা সম্ভব হয়ে উঠেনি । আগ্রাপী দেশগুলিকে 

আটকে রাখার কাজে মহাসচিব অবশ্য নভেম্বরের ? তারিখে গঠিত 

উপদেষ্টা সমিতির সাহাধ্য পেয়েছিলেন । এই সমিতি সাতটি দেশ নিয়ে 

গঠিত হয়েছিল এবং তাদের চারটির সাথে মহাসচিৰ নভেম্বরের 4 তারিখেই 
বেসরকারী পধ্যায়ে আলোচনা করেছিলেন । উক্ত দেশ চারটি ছাড়। 

আরও ছিল বাজিন, সিংহল ও পাকিস্তান_- অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিঘদের 

কোন স্থায়ী সভ্যরাষ্্রী অথবা পশ্চিম ইউরোপীয় কোন দেশ এই সমিতিতে 
ছিলনা । তখন এবং পরেও এই সমিতির বৈঠক হয়েছিল বেসরকারী 
পধ্যায়ে ও গোপনে । সমিতির কাজকম সব ইংরাজীতেই হতো । ফলে 

ভাঘ্যকরণের জটিল বন্দোবস্তের দরকার হয়নি । সমিতির কাজকর্মের 

কিছু কিছু প্রয়োজনে নিবন্ধকৃতি হতো, তবে নিবন্ধকরণ কোনক্রমেই 
এর কাজকর্মের উপর বিধিনিষেধ হিসাবে কাজ করেনি । ভোটগ্রহণের 

নিয়ম এই সমিতি মেনে চলেনি, বরং বৈঠকে বোঝাপড়া করাই ছিল 

এর উদ্দেশ্য । এই বৈঠকের মতামত সাধারণ সভাতে পেশ করা হতে! 

না ( অবশ্য সেগুলি মহাসচিবের প্রতিবেদনে খাকতো। ) এবং এই সমিতি 

কোন যৌথ প্রস্তাবের খসড়াও করতো না । বস্তুতঃ এককতাবে দায়িত্ব 

পালন করার সম্ভাব্য ঝুকি ও প্রলোভন থেকে মহাসচিবকে রক্ষা করাই 
এর কাজ ছিল; এর কাজ ছিল সাধারণ সভার হৈ-চৈ থেকে তাঁকে 
নিরাপদ রাখ। । আইন পরিঘদ না হয়েও খানিকটা আইন পরিঘদের 
মত অথবা শাসন পরিঘদ না হয়েও খানিকটা শাসন পরিঘদের মত কাজ 

সচিবালয়কে সুয়েজ সংকটে করতে হয়েছিল এবং এই উপদেষ্টা সমিতির 

কাজ ছিল উক্ত ভূমিকায় একে সাহায্য করা | আসলে, সচিবালয়ই' 
এক অনন্য ধরণের সংস্থা এবং এই অনন্য সংস্থায় উক্ত উপদেষ্টা সমিতির 
ভূমিকাও ছিল অনন্য | 

1956 খৃষ্টাব্দের জুয়েজ সংকটে মহাসচিব যে কৃতিত্বের সঙ্গে পরিস্থিতির 
মোকাবিলা করেন তা? নিঃসন্দেহে তার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় এবং তিনি 

পূর্বের "শান্ত ক্টনীতির পথ পরিত্যাগ করে আরো ইতিবাচক এবং 
বলিষ্ঠ রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণে সাহসী হন | নিরাপত্তা পরিঘদের 

13 



194 রাষট্রসংঘ 

তিনজন স্থায়ী সদস্যের নীতির বিরুদ্ধে কাজ করার এক বছরের মধ্যেই 
তিনি পুনরায় পাচ বৎসরের জন্য মহাসচিব হিসাবে সর্বসম্মতিক্রমে 
নির্বাচিত হন। তাঁর *পদগ্রহণের বক্ত তায়” ড্যাগ্ হ্যামারস্কশোল্ড 
সাধারণ সভায় বলেন যে তিনি বিশ্বান করেন যে তাঁর পদকে 
সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করা তার কতব্য এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে অবস্থানুযায়ী 
যতখানি সম্ভব রাট্রসংঘকে ব্যবহার করা প্রয়োজন এবং বলেন 
যে যদি সম্ভব হয় “সব সময়েই তীকে নির্দেশ দেওয়া উচিত? | 
তিনি আরে! বলেন যে, যদি তার কাছে মনে হয়, যে চাটার এবং 
চিরাচরিত কৃটনীতির কারণে রাষ্ট্রসংঘের ব্যবস্থার মধ্যে থেকে যাওয়া 
কোন ফাক তরাট কর প্রয়োজন, তাহলে তিনি চা্টারের বিধান অনুসারে 
নির্দেশ ছাড়াই উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। ড্যাগ্ হ্যামারস্কশোল্ডের সংযম 
ও বুদ্ধির জন্য একথা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, এই উত্তিবলে স্বলিখিত 
ও স্বপরিচালিত যথেচ্ছ হস্তক্ষেপের ক্ষমতা তিনি চাইছেননা | অপরদিকে, 
তিনি সম্ভাব্য বিবদমান বাষ্রগুলিকে তার অস্বাভাবিকভাবে উচু অথচ দুর্বল 
বেদী থেকে হুশিয়ারী দেন যে যদি তাঁর! চার্টার অনুযায়ী না চলে তবে 
তিনি তাদের আইনভঙ্গের প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকধণ করাকে তার পবিত্র 
কর্তব্য বলে মনে করবেন । 1958 খৃষ্টাব্দের জুলাইয়ে লেবানন ও জর্ডানের 
সংকটে নিরাপত্তা পরিঘদে অচলাবস্থার স্যষ্টি হলে তিনি বলেন যে 
নিরাপত্তা পরিঘদ কাজ করতে ব্যর্থ হলেও বাষ্রসংঘের দায়িত্ব ফরিয়ে 
যায়নি । এবং তিনি তার পদগ্রহণকারী বক্ত তার? ভাঘ্য অনুসারে উদ্যোগ 
গ্রহণের প্রস্তাব করেন এবং লেবাননে রাষ্্রসংঘের পর্যবেক্ষক বাহিনীর 
শক্তি বাড়ানোর জাপানী প্রস্তাবে সোভিয়েৎ ভেটো পড়লেও তিনি 

উক্ত ধরণের প্রস্তাবের সমন করেন । মহাসচিব ব্যক্তিগতভাবে গুরু 
দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসেন । সাধারণ সভার জরুরী অধিবেশনে এই' 
নিরবচ্ছিন্ন সমস্যা আলোচনার জন্য পাঠানো হয় এবং এর প্রকাশ্য 
অধিবেশনে মহাসচিবের পরিকল্পনা পেশ কর] হলে তা? সাধারণ সভায় 
সর্বসন্্তিক্রমে গৃহীত হয় | অবশেষে সভার প্রস্তাবক্রমে চার্টারের নীতি 
ও উদ্দেশ্য রক্ষার জন্য এবং মিশর থেকে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের 
জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বাস্তবানুগ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য মহাসচিবকে 
অনুরোধ করা হয় । 

এক বছর পর 1959 খুষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যখন লাওস অভিযোগ 
করে যে বিদেশী সৈন্য তার সীমানা ঙ্বন করেছে, তখন মহাসচিব এ 
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বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ণ করেন । যখন সোভিয়েৎ 
ভেটোকে অগ্রাহ্য করে নিরাপত্তা পরিঘদের এক উপ-দমিতি লাওস 
পরিদশন করলে! এবং কিছুটা অনিশ্চিতভাবে পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রতিবেদন 
পেশ করলো তখন মহাসচিবই লাওসে রাষ্টসংঘের উপস্থিতি স্থায়ী করতে 
সাহায্য করেন, প্রথমে সোভিয়েৎ ইউনিয়নের আপত্তি সত্ত্বেও ব্যক্তিগত- 
ভাবে লাওস পরিদর্শন করে এবং পরে মিঃ তোমিওজাকে (1৮1. 

[0০19101) সেখানে রেখে দিয়ে । মিঃ তোমিওজা কারিগরী সাহায্যের 
নামেই লাওসে থাকেন। লাওসের আঞ্চলিক সংহতির সম্ভাব্য বিনাশ সম্পর্কে 
রাষ্রীসংঘের উদ্বেগ মি তোমিওজার লাওসে উপস্থিতির মাধ্যমে ফুটে উঠে । 
তার মাধ্যমেই রাষ্্রসংঘের পক্ষে লাওস পরিস্থিতির উপর নজর রাখা 
সম্ভব হয় | 

1960 খুষ্টাব্দের শুরু হওয়ার আগে থেকেই হ্যামারস্কশোল্ডের দৃষ্টি 
আফ্রিকার দিকে পড়ে এবং আক্রিক1 সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘের ক্রমবধিত দায়িত্বের 
দিকে তিনি সভ্যরাষ্্রসমূহের দৃষ্টি আকধণ করেন । কঙ্গো সমস্যা দেখা 
দিলে তিনি সেই কারণে বিচলিত হননি | উপরন্ত তার প্রতি আফ্রিকার 
দেশগুলির আস্থা ও শুভেচ্ছাও অনেক কাজে এসেছিল । যেকোন 

ব্যক্তির চেয়ে তিনি অনেক বেশী উপলব্ধি করেছিলেন যে কঙ্গো পরিস্থিতির 
প্রতিক্রিয়া ভীষণভাবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং কঙ্গো নিয়ে 
আফ্রিকার বুকে ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু হবে | এই কারণে রাষ্ট্র 
সংধের মধ্যের অথব। কঙ্গো থেকে উদ্ভূত সকল বাধা অগ্রাহ্য করে তিনি 
প্রথম থেকে শেষ পধ্যন্ত কঙ্গো পরিশ্থিতির মোকাবিলায় রাষ্ট্রসংঘের দায়িত্ব 
থেকে কখনও বিচ্যুত হননি । তিনি নিজেই বলেন যে কঙ্গো সংকট 

হচ্ছে সচিবালয়ের অগ্রিপরীক্ষা | এই বিরাট দায়িত্বের গুরুভার সবচেয়ে 
বেশী পড়েছিল মহাসচিবের উপর | তাকে একই সঙ্গে শাসন- 
তান্ত্রিক, সামরিক, কৃটনৈতিক এবং রাজটনতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে 
হয়েছিল | 

এব্যাপারে প্রথম থেকেই মহাসচিবকে উদ্যোগী হতে হয়েছিল । 
কঙ্গোর জন্যই প্রথম 99 নম্বর ধারার পূর্ণ প্রয়োগ করে তিনি 13-ই 
জুলাই নিরাপত্তা পরিঘদের সভা আহ্বান করেন। 'তিনিই প্রথম কঙ্গোর 
জন্য রাষ্ট্রসংঘের বাহিনী (0100) গঠনের সুপারিশ করেন এবং তিনিই 
প্রস্তাব দেন যে এই বাহিনীর বেশীর ভাগ দৈন্যই অক্রিকার সত্যরাষ্্র- 
সমূহ থেকে নিতে হবে এবং নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সত্যরাষ্ট্রসমূহ 
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থেকে কোন সৈন্য নেওয়৷ ঠিক হবেনা | তিনি স্পষ্টভাঘায় বলেন যে, 
বেলজিয়ামের সৈন্যদের কঙ্গোতে উপস্থিতির জন্যই উত্তেজনার স্থষ্টি হয়েছে 

এবং উক্ত সৈন্যদের কঙ্গো থেকে সরিয়ে নেওয়ার আ্পারিশ করেন । 
নিরাপত্তা পরিষদ যে শুধু তার মতকে গ্রহণ করেছিল তাই নয় সুয়েজ 

সংকটের মত এব্যাপারেও সামরিক সাহায্যসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা! 

অবলম্বন করার জন্য তাকে ব্যাপক ক্ষমতা দিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল । 

তিনি নিজেই বলেছিলেন যে সুয়েজ সংকট মোকাবিলার জন্য রাষ্্রসংঘের 

জরুরী বাহিনী গঠনের অভিজ্ঞতার ফলে কিছু নতুন নীতির আমদানী 
হয়েছিল এবং সেগুলিকেই কঙ্গোতেও তার কাজের দিশারী হিসাবে 
ব্যবহার করার সংকল্প করেছিলেন । 

এরই ভিভ্তিতে মহাসচিব তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হ্রেততার সাথে কাজ 
করেন। নিরাপত্তা পরিঘদের বৈঠকের অব্যবহিত পরে তিনি উত্তর 
আফ্রিকার সমস্ত সভ্যরাষ্ট্রের কাছে সৈন্য প্রদানের আবেদন পাঠান | ঘান! 
প্রথম এই আবেদনে সাড়া দেয় । 15ই জুলাই ঘানার সেনাবাহিনীর প্রধান 
জেনারেন আলেকজাগ্ডার রাষ্ট্রসংঘের জরুরী বাহিনীর অগ্রবাহিনী হিসাবে 

চারজন সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হন | 1?ই জুলাই বৃটিশ ও মাকিন বিমানে 

তিউনিস, ধাঁনা, মরকো ও ইথিওপিয়া থেকে 3,500 সৈন্য এসে পৌীছয়। 

হত্বামারস্কশোল্ড জেনারেল ফন্হন্নবকে সৈনাধ্যক্ষ নিয়োগ করেন (তিনি 
অনেক আগেই প্যালেস্টাইনে রাষ্্রসংধের হয়ে কাজ করেছিলেন) 
প্রায় সাথে সাথে মিশরেও রাষ্ীসংঘের হয়ে কাজের অভিজ্ঞতাসহ স্ইডেনের 

এক বাহিনীকে কঙ্গোর জন্য পাওয়া যায় । এরপর মহাসচিব ব্রাষ্্র- 
সংঘের জরুরী বাহি'নী'র ভূতপূর্ব অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার রিখেকে 
€ভারতের ) কঙ্গোর ব্যাপারে তার প্রধান সামরিক উপদেষ্টা হিসাবে 
নিয়োগ করে তাঁকে রাষ্ট্রসংঘের সদর-দপ্তরেই রেখে দেন | 

ফলতঃ 18ই জুলাইয়ের মধ্যে কঙ্গোর রাজধানীতে কিছু পরিমাণে 
শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপিত হয় এবং এতে কঙ্গে সরকার এবং 
সোভিয়েৎ রাশিয়া উভয়েরই রাষ্ট্রসংঘের পরিকল্পনা বহির্ভূত হস্তক্ষেপের 
অভিপ্রায় ব্যর্থ হয় । যতই রাষ্ট্রসংঘের সৈন্যসংখ্যা বাড়তে লাগলো! ততই 
বেলজিয়ামের সৈন্যদের থেকে তারা দায়িত্ব নিয়ে নিতে থাকলো এবং 
বেলজিয়ামের সেন্যরা তাদের ঘাঁটিতে ফিরে যেতে লাগলো এবং 23শে 

জুলাইয়ের মধ্যে লিওপোল্ডরতিন পরিত্যাগ করলো । 24শে জুলাই 
অহাসচিব কঙ্গোয় এসেছিলেন এবং এদিনের মধ্যেই রাষ্ীসংঘের বাহিনীর 
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মোটসংখ্যা গিনি, লাইবেরিয়া এবং আয়ারল্যান্ডের অতিরিক্ত সাহাষ্যে 
10,000. এসে পৌছয় । এতেই সবকিছু মিটে যায়নি | সৈন্য 

প্রত্যাহারে বেলজিয়ামের টিলেমির ফলে কঙ্গোবাসীর আত্বনিয়নত্রণের 
অধিকারের ধ্বজাধারী হিসাবে কঙ্গোয় সোভিয়েৎ হস্তক্ষেপের নতুন 
বিপদের সম্ভাবনায় তিনি শঙ্কিত হয়ে পড়েন। এবং ৪ই আগস্ট তিনি 

নিরাপত্তা পরিঘদকে হুশিয়ারী দেন যে, বেলজিয়াম কঙ্গো থেকে সৈন্য 

প্রত্যাহার না করলে যুদ্ধের সম্ভাবনা (শুধু কঙ্গোতেই নয় ) প্রবল । 
অনিচ্ছাসত্বেও বেলজিয়াম নিরাপত্তা পরিঘদের এই নির্দেশ মেনে নেয়, 
কিন্তু কঙ্গো থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করায় আগস্টের পরেও তারা সময় 
নিয়েছিল । 

এই সময় হ্যামারস্কশোল্ড কাজ করেছিলেন 13/14 জলাইয়ের প্রস্তাবের 

বলে অপিত ক্ষমতার ভিত্তিতে এবং &ই আগস্টের প্রস্তাব অনুসারে 
এ ক্ষমতার সাথে কাতাঙ্গায় রাষ্ট্রসংঘের বাহিনীকে পাঠানোর অতিরিক্ত 
ক্ষমতা যোগ করা হয় । এই ক্ষমতা তার নিজের অনুরোধে মঞ্ুর 
করা হয় এবং রাষ্্রসংঘের বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই এই ব্যবস্থার 
দরকার হয়েছিল | 

কঙ্গোয় প্রথম থেকেই মহাসচিব (সুয়েজ সংকটের ক্ষেত্রে যেমনটি 

তিনি চেয়েছিলেন) তেমন কোন উপদেষ্টা সমিতির সাহায্য চাননি । 

এর কারণও ছিল। কঙ্গোর ক্ষেত্রে তিনি সোজাসুজি নিরাপত্তা পরিষদের 

(সাধারণ সভার নয়) নির্দেশাধীনে কাজ করেছিলেন | অবশ্য একথা 

ঠিক যে কঙ্গো সমস্যা সংকট হিসাবে দেখা দেওয়ার আগে (শুধুমাত্র 
কারিগরী সাহায্যের মধ্যে এটা সীমিত ছিল) তিনি আফ্রিকার নয়টি 
দেশের সংগে আলোচনা! করেন এবং সংকটের প্রতিটি স্তরে এ দেশ- 

গুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন । কিন্ত, যখন লুমুস্বা কঙ্গোতে 
রাষ্ট্রসংঘের কাজ দেখাশুনো করার জন্য একটি আফ্রো-এশীয় পরিদশক- 
দলের জন্য দাবী করেন এবং 21শে আগস্টের নিরাপত্তা পরিঘদের বৈঠকে 
সোভিয়েৎ সরকার মহাসচিবের ক্ষমতা খর্ব করার উদ্দেশ্যে লুমুস্বার দাবীকে 
সমর্থন করে, তখন হ্যামারস্কশোল্ড নিজেই সুয়েজ সংকটের সময়ের মত 
একটি উপদেষ্টা সমিতি গঠনের প্রস্তাব দেন | অতএব সৈন্যপ্রদানকারী 
দেশগুনি থেকে প্রতিনিধি নিয়ে পনেরো সদস্যবিশিষ্ট একটি সমিতি 

হযামারস্কশোল্ড (নিরাপত্তা পরিঘদ নয়) গঠন করেন | এই সমিতিতে 

আফ্রিকা ও এশিয়ার প্রতিনিধিগণ ছাড়াও ক্যানাডা, আয়ারল্যাণ্ড এবং 
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সুইডেনের প্রতিনিধিগণ ছিলেন । পরে মালয়, নাইজেরিয়া, সিংহল 

এবং সেনেগাল সৈন্য প্রদান করলে এই সমিতির সমপ্রসারণ হয় এবং 
মোট সদস্যপংখ্যা হয় উনিশ । 

এই সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রসংঘের বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা 15,000-এ দীড়ায় | 
এর সর্বোচ্চ সংখ্যা 20,000 হয়েছিল | এই বাহিনীকে ফ্রান্সের আয়তনের 
চেয়ে চারগুণ বড় এলাকা] নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছিল যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা 
ছিল অপর্যাপ্ত এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল প্রায় অচল । যেহেতু এর 

সংগঠন রাজনৈতিক বিবেচনামুক্ত ছিলনা, উন্নত দেশের কারিগরী সাহায্য 
সত্বেও, এই সামরিক বাহিনীর সংকেত ব্যবস্থা এবং সরবরাহের ব্যবস্থা 

দূর্বল ছিল | এই বাহিনীতে বছ ভাষাভাষী সৈন্য ছিল এবং এরা একটা 
বিরাট অঞ্চলে ছড়ানো ছোট ছোট ছাউনিতে থাকতো | এই বাহিনীর 

খুব কমসংখ্যক সৈন্যের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজের অভিজ্ঞতা 
ছিল । অথচ উক্ত কাজই ছিল তাদের প্রধান কতব্য | বিবদমান 
গো্ঠীগুলির রাজনৈতিক লড়াইয়ের ঘৃর্ণাবর্তে এবং বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে 
তাদের পড়তে হয়েছিল বলে অনেক সময়ই তাদের অপরিসীম ধৈর্য ও 
সংযমের পরিচয় দিতে হয়েছিল | তাঁদের কাজের প্রকৃতি এমনই ছিল 
যে সম্পূর্ণ সাফল্য অসম্ভব ছিল এবং সামান্যতম ভুলের জন্য সুদূরপ্রসারী 
প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি হতে পারতো । কঙ্গোতে মহাসচিবকতুক নিযুক্ত 
লোকদের মহাসচিবের সংগে আলোচনা না করেই' মাঝে মাঝেই গুরুতর 

সমস্ত বিঘয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হতো । তাছাড়া একটি ছড়ানো দলের 

সাথে কার্যকরী সংযোগ রক্ষা করাও মহাসচিবের পক্ষে যথেষ্ট 
অস্থুবিধাজনক ছিল । তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে এই রকম 

অবস্থায় ভুল হতেই পারে, কিন্ত তিনি তার অধস্তন কর্মচারীদের বিপদের 
মুখে ঠেলে না দিয়ে তাদের করা ভুলের দারিত্ব নিজের কাঁধে তুলে 
নিয়েছিলেন । 

এই সামরিক কাজ ছাড়া সচিবালয়কে অসামরিক উদ্ধার কাজের 
দায়িত্ব নিতে হয়েছিল এবং তা" আরও গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন ছিল। 
বেলজিয়ামের সেন্য কঙ্গো ছেড়ে চলে যাওয়ার পর সেখানে প্রশাসনিক 

কাঠামো বলতে কিছুই ছিলনা অথচ যা আধুনিক রাষ্ট্রের পক্ষে 
অপরিহার্ষ; । বিতিন্ন বিষয়ে সারা কঙ্গোতে কুড়িজনের বেশি দ্নাতক 
ছিলনা | দক্ষ কারিগর বলতেও কিছুই ছিলনা । খাদ্য সরবরাহ 
ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল, জলসরবরাহ ও স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত ছিল । 
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এই সমস্যাসমূছের মোকাবিলা করার জন্য রাষ্ট্রসংঘকে তার নিজস্ব দক্ষ 
কারিগরী ও প্রশাসনিক বাহিনী নিয়োগ করতে হয়েছিল | এদের এই 

নৈরাজ্যের মধ্যে বলপ্রয়োগ না করেই শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার এবং কঙ্গোর 

অর্থনীতি ও প্রশাসনকে নতুন করে গড়ে তোলার দায়িত্ব ছিল । ডঃ ষ্ু€রে 

লিনারের (সুইডেনের এক ব্যবসায়ী ) উপর এই সমস্ত কাজের স্থানীয় 

দায়িত্ব ছিল । প্রথমে ডাঃ বান্চের অধীনে তিনি কাজ করেন। পরে 

কঙ্গোয় রাষ্ট্রসংঘের অসামরিক কাজের তিনিই হয়েছিলেন সবচেয়ে বড় 

কর্তা যেমন সামরিক প্রশ্নে পূরোধায় ছিলেন জেনারেল ফন্ হন । 
জেনারেল হুইলারের উপর (জুয়েজ খালের নিফাশনের ব্যাপারে একজন 

মাকিন বিশেষজ্ঞ) মজে যাওয়া মাতারি বন্দরকে আবার চালু করার 

দায়িত্ব দেওয়া হয় । কঙ্গোর জন্য সমস্ত বিশেষজ্ঞ সংস্বাগুলির সাহায্য 

নেওয়] হয় | রেডক্রশের সাহায্যে বিশৃ স্বাস্থ্য সংস্থা (%/720) প্রেগের 
আক্রমণ প্রতিরোধের এবং স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের কাজের দাত্রিত্ব নেয় ; 

অত্যাবশ্যকীয় বিমান সরবরাহ ব্যবস্থা সংগঠিত করার দায়িত্ব দেওয়। 

হয় আন্তর্জীতিক অসামরিক বিমান চলাচল সংস্থাকে (0040) ; বেতার 
ও টেলিফোন ব্যবস্থা চালু করার দায়িত্ব নেয় আন্তর্জাতিক তারবাত। 
সংস্থা (ণ0); এবং আবহাওয়ার খবরাখবর দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া 

হয় বিশ্ব আবহাওয়া পূর্বাতাঘ সংস্থাকে (ডা১০) | যখন একটু নিশ্বাস 

নেওয়ার সময় পাওয়া গেল এবং অত্যাবশ্যকীয় সরবরাহ ব্যবস্থা আবার 

চালু করা হলে! তখন অর্থনৈতিক, বিচারবিভাগীয় এবং আইনের ক্ষেত্রে 

সমস্যা মোকাবিলা করার প্রয়োজন দেখা দিল | ক্রমবর্ধমান বেকার 

সমস্যার সমাধান-কল্পে একটি জরুরী কাধ্যসূচী গ্রহণ করা হলো এবং 
অত্যাবশ্যকীয় কারিগরী দক্ষতা প্রসারের জন্য প্রশিক্ষণের একটি কর্মসূচী 

চালু করা হলো | ধীরে ধীরে সপ্তাহ গড়িয়ে মাস, মাস গড়িয়ে বছর 

এলে! | কঙ্গোতে রাষ্ট্রসংঘের প্রথম বছর কেটে গেল, কিন্ত সেখানে 

রাষ্ট্রসংঘের কাজ কমার পরিবর্তে আরো বেড়েই চললো | এক সময়ে 

কঙ্গোতে আন্তর্জীতিক কর্মীবাহিনীতে ত্রিশটি দেশ থেকে নেওয়া পাচশত 
অফিসার অন্তর্ভভ্ত হন। তাছাড়াও তাতে পাঁচশতের বেশী স্কুল শিক্ষক 

ছিলেন । 
অনেক সমালোচক মনে করেন যে এসমস্ত করে রাষ্্রসংঘ স্বকীয় 

কাজের গণ্তীর বাইরে চলে গেছে এবং এসমস্ত করার জন্য রাষ্্সংঘকে 

যথেষ্ট: পরিমাণে উপযোগী করে গড়ে তোলাও হয়নি | কিন্ত রাষ্ীসংঘ 
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স্বেচ্ছায় কঙ্গোসমস্যার মধ্যে গিয়ে পড়েনি, বরং কলোসমস্যাই এর উপর 
এসে পড়েছে । সমস্যা হিসাবে কঙ্গো আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞ অথবা 
প্রশাসনের বিশেঘজ্ঞের মাথাব্যথার বিঘয়বস্ত ছিলনা | এটা ছিল একটা 
জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যার মোকাবিলা কাউকে না কাউকে 
করতেই হতো । এবং রাষ্ট্রসংঘ যদি কঙ্জোসমস্যা সমাধানে অগ্রণী 
না হতো তবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দূরভিসন্ধিসম্বলিত দেশগুলি কঙ্গোকে 
বধ্যভূমি না বানিয়ে ছাড়তোনা । 

এটা মহাসচিব বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেজন্যই তাঁর সাথে বূটেনসহ 
অন্যান্য ওপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির মতবিরোধ মাঝেমাঝেই হতো কারণ 

সেই রাষ্ট্রগুলি কঙ্গোসমস্যায় রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা সম্পর্কে মহাসচিবের 
দৃষ্টিতঙ্গীকে সহ্য করতে পারতোনা | বেলজিয়াম ও ফ্রান্স তার কথা 

মেনে নিতে পারছিলনা এবং অন্ততঃ একটা বৃহৎশক্তি তাঁর প্রচণ্ড 

বিরোধিতা করেছিল । মহাসচিবের কঙ্গো-নীতির ফলে মধ্য-আফ্রিকায় 

প্রভাব বিস্তার করার সোভিয়েৎ পরিকল্পনা বানচাল হয়েছিল এবং তাতে 

তিক্ততা বেড়েছিল প্রচণ্ড । এজন্য শীঘই কঙ্গো ড্যাগু হ্যামারস্কশোল্ডের 
আমলের কোরিয়ায় পরিণত হয়েছিল | 

কঙ্গো নিয়ে নিরাপত্তা পরিঘদের প্রথম অধিবেশনেই সোভিয়েৎ 
প্রতিনিধি কঞ্গোয় পাশ্চাত্যের হস্তক্ষেপ বাড়ানোর যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত 

হওয়ায় জন্য ডাঃ বান্চকে অভিযুক্ত করেছিলেন | এক সপ্তাহ পরে 
কঙ্গোর জন্য রাষ্টসংধের বাহিনীতে (0800) ইউরোপীয় ও মাকিন 

সেনা ব্যবহার করার জন্য সোভিয়েৎ প্রতিনিধি মহাস্চিবকে দোষারোপ 

করেন । আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই সোভিয়েৎ সংবাদপত্রগুলি 
হতামারস্কশোল্ডের নিন্দা করতে শুরু করে এবং তাকে “আমেরিকার প্রতি 

পক্ষপাতের' জন্য, “বিশ্বাসঘাতকতার জন্য এবং “ওপনিবেশিক রার্টরগুনির 
কাছে নতিস্বীকার করার' জন্য অভিযুক্ত কর! হয় | কাতাঙ্গাতে রা্ট্র- 
সংঘের সৈন্য পাঠাতে অস্বীকার করার জন্য আগষ্ট মাসের আট 

তারিখে তাঁর সমালোচনা করা হয় । এ মাসেরই বাইশ তারিখে শুধু 
আফ্রিকার কিছু দেশ নিয়ে গঠিত একটি সমিতি মহাসচিবের প্রতিদিনের 
কাজের হিসাব নেওয়ার জন্য সোভিয়েৎ রাশিয়া গঠন করতে চেয়েছিল । 

নিরাপত্তা পরিষদে এ প্রস্তাব না টিকলেও সোভিয়েৎ রাশিয়া ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়নি কারণ লুমুম্বা সরকারের মাধ্যমে তার নিজের, “সাহায্য পাঠানোর 
ব্যবস্থা করতে সে সমর্থ হয়েছিল । সাথে-সাথেই লুমুদ্া সরকার রার্ট- 
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সংঘকে কঙ্গো থেকে হাত উঠানোর দাবী তুলেছিল এবং হ্যামারস্কশোল্ড 
কঙ্গো সম্পর্কে লুমুশ্বা সরকারের কর্মসূচীর এবং বাইরের হস্তক্ষেপ সম্পকে 
লুমুস্বা সরকারের ধারণার পরিক্ষার ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন ৷ লমুম্বার দাবীকে 
সোভিয়েৎ সরকার সমর্থন করেছিল এবং সাধারণ' সভার 23শে সেপ্টেম্বরের 

অধিবেশনে ক্রশ্চেভ ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য হ্যামারক্কশোল্ডের 
পদত্যাগ দাবী করেছিলেন এবং মহাসচিবের স্থলে তিনব)ক্তিবিশিষ্ট একটি 
পরিচালন-দপ্তরের প্রস্তাব তুলেছিলেন (71011. 710199381) | 

নয় বংসপর আগে টিগৃভি লাইয়ের বিরুদ্ধে সোভিয়েৎ সমালোচনা 
এর তুলনায় অকিঞ্চিংকর ছিল । আগের মত এক্ষেত্রেও চাটারের প্রতি 

মহাসচিবের অটল বিশ্বাস বৃহৎ্শক্তিগুলির ভয়ের কারণ হয়ে পড়েছিল । 

আসলে অবস্থা আরও গুরুতর ছিল । ড্যারগ হণামারস্কশোল্ড নিজেই 

বলেছিলেন, “এটা কোন ব্যক্তির ব্যাপার নয়, এটা সংগঠনের ব্যাপার | 
»***নীতিবজিত আপোঁঘ-মীমাংসার ভিত্তিতে টিকে থাকার চেয়ে নিভাঁক 

ও পক্ষপাতহীনভাবে এবং ব্যক্তির ইচ্ছার উর্ধে থেকে কাজ করতে গিয়ে 

যদি মহাসচিবের পদ উঠে যায়, সেও ভাল |” তিনব্যক্তিবিশিষ্ট পরিচালন- 
দপ্তরের প্রস্তাব 0019 1099591) বাস্তবায়িত হলে একজন স্বাধীন ও 

আন্তর্জীতিক মহাসচিবের স্থলে সংশ্রিষ্ট নিবাচনকারী গোষ্ঠীর প্রতি অনুগত 
তিনজন ব্যক্তির গদীতে সমাসীন হওয়ার পথে উনমুক্ত হতো | এর ফলে 
99 এবং 100 নম্বর ধার] অর্থহীন হয়ে পড়তো! এবং রাষ্্ীসংঘের একটি 
বিশিষ্ট, প্রাণবস্ত ও শ্জনশীল অঙ্র (সচিবালয়) আন্তর্জাতিক সন্মেলনের 
কাজকর্ম করার একটি নিষ্প্রাণ যন্ত্রে পরিণত হতো । 

এ সময় থেকে কর্গোতে রাষ্সংঘের ভূমিকা মহাসচিবের পদের 
ভবিষ্যতের সাথে একাকার হয়ে জড়িয়ে পড়েছিল । ক্রশ্চতের 

অক্টোবরের 2 তারিখের সমালোচনার উত্তরে ড্যাগ্ হ্যামারস্কশোল্ড স্পট 
ভাঘায় বলেছিলেন, “আমি পদত্যাগ করলে রাষ্রসংধ টুকরো টুকরো হয়ে 
যাবে | ....সোভিয়েৎ রাশিয়া অথবা অন্য কোন বৃহৎশক্তি নিরাপত্তার 
জন্য রাষ্্রসংঘের উপর নিভরশীল্ নয় ; বস্তুতঃ অন্যান্য রাষ্ট্রই নিরাপত্তার 
জন্য রাষ্ট্রসংঘের মুখের দিকে তাঁকিয়ে আছে । ...*যতক্ষণ পর্য7স্ত সেই 
সমস্ত রাষ্ট্র চাইবে, ততক্ষণ পধ্যস্তই তাদের স্বার্থে আমি মহাসচিবের পদে 
থাকবো! | মহাসচিব মোটামুটিভাবে “সেই সমস্ত' দেশের সমর্থন পেয়ে- 
ছিলেন | কিন্তু কঙ্গোসমস্যার (যাকে সঙ্গততাবেই “পাপের গর্ত* বল! 

হতে।) ফলে রাষ্্রসংঘকে অত্যন্ত জটিল এক পরিস্থিতির সন্মুখীন হাতে 
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হয়েছিল । “কঙ্গোর জন্য ন্বা্ীসংঘের বাহিনী' (00০) কিভাবে চলবে 
এবং কাকে সমর্ন করবে তা" ঠিক করা মহাসচিবের পক্ষে এক 
দুঃসাধ্য কাজ ছিল । করঙ্গোর ভিতরের বিভিন্ন গোষ্ঠীর তিন্ন ভিন্ন আবেদনের 
পরিপ্রেক্ষিতে আফ্রিকার দেশগুলি কঙ্গো প্রশে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল । 

এর ফলেই কঙ্গোতে রাষ্ট্রসংঘের বৃহত্তর এবং আরও স্পষ্ট ভূমিকা সম্পর্কে 
মহাসচিবের আবেদনের প্রশ্ে ডিসেম্বরের 16 তারিখে শুধু নিরাপত্তা 
পরিঘদেই নয় সাধারণ সভাতেও অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল । রা্ীসংঘের 
আলোচনাকারী অঙ্গসমূৃহের দিক থেকে দেখতে গেলে তখন কর্গোতে 
রাষ্্রসংঘের ভূমিকা অকিঞ্চিংকর পধ্যায়ে পৌছেছিল | সৌভাগ্যের কথা 

এই' যে, মহাসচিব স্বকীয় ক্ষমতা ও দায়িত্বের প্রতি প্রত্যয়ের ভিত্তিতে 
এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে * রুখে দাঁড়িয়েছিলেন | তিনি 
বলেছিলেন £ “আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী বাষ্ট্রসংঘের বেশীরভাগ 
সদস্যরাষ্ট্রের আশা-আকাঙ্ার সাথে সঙ্গতি সাপেক্ষে এবং কঙ্গোতে 
রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্যসূচীর আরও কাধ্যকরী বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় 
সামান্য রদবদলসহ সাধারণ সতা এবং নিরাপত্তা পরিষদের পূর্বের 
সিদ্ধান্তসমূৃহ বলবৎ করার জন্য কাজ স্বভাবতঃই চালিয়ে যাওয়া 

হবে |” 
লুমুম্বার মৃত্যুর ফলে হ্যামারস্কশোল্ডকে নতুন করে সোভিয়েৎ 

সমালোচনার সন্মুখীন হতে হয়েছিল । 1961 খৃুষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর 
5 তারিখে এক খসড়। প্রস্তাবে সোভিয়েৎ সরকারের পক্ষ থেকে এক মাসের 

মধ্যে কঙ্গোতে রাষ্্রসংঘের কাজকর্ম বন্ধ করার এবং কঙ্গো সাধারণতন্ত্ের 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে হিংসাত্বক কাধ্যকলাপের উদ্যোক্তা হিসাবে 
এবং তাতে অংশগ্রহণকারী হিসাবে মহাসচিবকে অপসারিত করার দাবী কর! 
হায় | ফেব্রুয়ারীর 21 তারিখে এই সোভিয়েত প্রস্তাব আট-এক ভোটে 

নাকচ হয়ে যায় | উপরন্ত, কঙ্গো জাতীয়বাহিনী পুনগঠিত করার এবং 
কঙ্গোতে গৃহযুদ্ধ বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনে সামরিক শক্তি প্রয়োগসহ সব 
'রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করার ( কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাষ্্রসংঘের 
হস্তক্ষেপের দিক থেকে দেখতে গেলে অভিনব ) যে ক্ষমতা মহাসচিব 

চেয়েছিলেন ত1* তাকে দেওয়া হয়েছিল | 1961 খুষ্টাব্দের বসন্তকালে 
সাধারণ সভায় যখন কঙ্গোসমস্যার উপর বিতর্ক চলছিল, তখন 
হখামারস্কশোল্ড ধোঘণ! করেন যে, বিতক চলাকালে সাধারণ সতা৷ ধরে 
নিতে পারে যে এর সামনে মহাসচিবের পদত্যাগপত্র রয়ে গেছে, তখন 
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সাধারণ সতা৷ পরের অক্টোবর মাস পর্্যস্ত কঙ্গোতে রাষ্ট্রসংঘের কর্মসূচী 
চালিয়ে যাওয়ার জন্য দশকোটি ডলারের অনুদান ঘোষণা করে মহাসচিবের 
উপর আস্বা প্রকাশই করে । ধীরে ধীরে কঙ্গো পরিস্থিতির খানিকটা 
উন্নতি হলে জুলাই মাসে রাষ্্রসংঘের পাহারায় কঙ্গো রাজনীতির সমস্ত 
গোষ্ঠীর উপস্থিতিতে কঙ্গো সংসদের বৈঠকের ফলে মিঃ আদোলার 
(রা, 29০18) নেতৃত্বে সমস্ত কঙ্গোর জন্য এক সরকার গঠিত হয় । 
কিন্ত কাতাঙ্গা এই ব্যবস্থার অধীনে আমতে অস্বীকৃত হলে এবং শ্েতকায় 
ভাড়াটে সৈন্যদের ব্যবহারের অনুকূলে জেদ ধরলে রাষ্ট্রসংধের বাহিনী 
শুেতকায় ভাড়াটে সৈন্যদের কাতাঙ্গা থেকে অপসারণের জন্য এবং 

ঘন ঘন আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য জোর করে কাতাঙ্গ। 
দখল করে । এই কাজ ফেব্রুয়ারীর 21 তারিখের প্রস্তাব অনুসারে 
বৈধ হলেও এর ফলে প্রচুর হতাহত হয়েছিল এবং রাষ্ট্রসংধের বাহিনী 
কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল এবং তার জন্য প্রত্যাশিত সমালোচনাও হয়েছিল । 
কঙ্গোতে উপস্থিত রাষ্্রসংঘের কর্মচারীদের উদ্যোগের ফলে অথবা তাঁদের 
ভুলে এ হয়েছিল কিনা তা মহাসচিব ফাস করেননি । তবে নিজে হাতে 
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সাথে সাথেই তিনি আফ্রিকার উদ্দেশ্যে 
বিমান যাত্রা 'করলেন | কিন্তু সেপ্টেম্বরের 17-18 তারিখের রাত্রে 
তিনি যখন কাতাঙ্গার রাষ্্পতি মিঃ শোম্বের সাথে যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে 
আলোচনা করতে যাচ্ছিলেন, তখন নাদোলা বিমান বন্দরের দশ মাইল 
দূরে তার বিমান দু্ঘটনা-কবলিত হলে ড্যাগ্ হ্যামারস্কশোল্ডসহ সমস্ত যাত্রী 
মৃত্যুমুখে পতিত হন । 

হ্যামারক্কশোল্ডের মৃত্যুতে মহাসচিবের পদের উপর এবং রাষ্্রসংঘের 
উপর যে অশুভ প্রতিক্রিয়া হলো, তার প্রভাব থেকে কঙ্গোতে রাষ্ট্রসংঘের 

কাজকম্নও বাদ পড়েনি | মহাসচিবের পদে নতুন কোন ব্যজির নিয়োগ 
সোভিয়েৎ রাশিয়া ছ' সপ্তাহ ধরে আটকে রেখেছিল | মহাসচিবের পদে 
সবেতোভাবে গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তিকে নিয়ে বিরোধ হয়নি, কারণ 

বন্ধদেশের প্রতিনিধি দলের প্রধান যু থাণ্ট্ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বিরুদ্ধমত 
ছিলনা | মহাসচিবের ক্ষমতা ও পদমধ্যাদা নিয়েই বিরোধ বেখেছিল | 

প1ফ্রো-এশীয় দেশগুলির সমর্থনের আশায় সোভিয়েৎ রাশিয়া তিনব্যক্তি- 
বিশিষ্ট পরিচালন-দপ্তরের প্রস্তাবকেই একটু হেরফের করে উপস্থাপিত 
করেছিল । এবং এই প্রস্তাবের বিভিন্ন ভাষ্যের মুল বক্তব্য একই ছিল £ 
মহাসচিবকে ঘিরে বিভিন্ন প্রধান গোষ্ঠীকর্তৃক নির্বাচিত একাধিক সহকারী 
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সচিব থাকবেন এবং কোন সিদ্ধান্তের প্রশে মহাসচিব তাদের মত 

নেবেন । কিন্তু আফ্রো-এশীয় দেশগুলি এ প্রস্তাব সমর্থন করেনি 
এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্র এর বিরোধিতা করলে শেঘপর্য্যস্ত সোভিয়েৎ 
ইউনিয়নকে হাল ছাড়তে হয় । ফলে 1961 খুষ্টাব্দের নভেম্বরের 3 

তারিখে যু থাণ্ট সবসম্মতিক্রমে সাময়িকভাবে মহাসচিবের স্থলাভিষিক্ত হন 
এবং বিশেষ কোন শত তার উপর আরোপ করা না হলেও অধীনস্থ 
সচিবদের সাথে “পারস্পরিক বোঝাপড়ার' ভিত্তিতে আলোচনা করার 
দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়েছিল । 

মহাসচিব হওয়ার পরেই যু থাণ্ট্ কঙ্গোর ব্যাপারে হ্যামারস্কশোল্ডের 
চেয়েও ঘোরতর পরিস্থিতির সন্মুখীন হুলেন। মিঃ শোন্বের সাথে আলোচনা 
করে যে যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা হয়েছিল তা টে'কেনি । এলিজাবেথভিলে 

নতুন করে গোলাগুলি শুরু হওয়ায় রাষ্্রসংঘের বাহিনী পধ্যুদস্ত ও 
অকেজো হয়ে পড়ে । নভেম্বরের 24 তারিখে নিরাপত্তা পরিঘদ 

নয়-এক ভোটে (ফ্রান্স ও বৃটেন ভোটে অংশগ্রহণ করেনি) গৃহীত এক 
প্রস্তাববলে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কঙ্গে থেকে শেবতিকায় ভাডাটে 

সৈন্যদের অম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত করার জন্য মহাসচিবকে প্রয়োজনীয় 
ক্ষমতা অর্পণ করে। নতুন প্রস্তাববলে তার ক্ষমতা আরও জোরদার 
হওয়ায় যু থাণ্ট কঙ্গোতে “আইন-শৃঙ্খল] পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য ও জীবন 
ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য* এবং কঙ্গোতে রার্রপংঘের বাহিনীর চলাচল 
সম্পূর্ণ নিরাপদ করার জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ অবলম্বন করার আদেশ দেন। 
ডিসেম্বরের 5 তারিখে রাষ্্রসংঘের বাহিনী আক্রমণ শুরু করলে এ মাঁসের 
18 তারিখের মধ্যেই বিপক্ষ দলের অবরোধশক্তি ভেঙ্গে পড়ে | রাষ্ট্রসংঘের 

বাহিনী বিমান আক্রমণসহ (স্জইডেনের জঙজী জেট বিমান ব্যবহৃত 
হয়েছিল ) সম্পূণ সশস্তরভাবে লড়াই চালালে রাষ্্রসংঘের সমথক বেশ কিছু 
পাশ্চাত্যদেশ. বিচলিত বোধ করে । ফ্রান্স ও বৃটেন সমালোচনা 
করলেও মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্র দৃটভাবেই এই যুদ্ধ সমর্থন করেছিল কারণ 
আমেরিকার ধারণা হয়েছিল যে কাধ্যকারিতার দিক থেকে ন্যনতম 
ভূমিকা পালন করতে গেলেও “কঙ্গোর জন্য রাষ্সংঘের বাহিনীর 
এছাড়া! উপায় ছিলনা | এবং যু থাণ্টু সমালোচনার উত্তরে ঠিকই বলে- 
ছিলেন যে, এই লুড়াইয়ে রাষ্্রসংঘের বাহিনী বাস্তবে সীমিত ও মূলতঃ 
আত্মরক্ষামূলক ভূমিকাই নিয়েছিল এবং উক্ত বাহিনীর আত্মরক্ষার দিক 
থেকে দেখতে গেলে এছাড়া অন্য কোন রাস্তা ছিলনা | 
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সোৌভিয়েৎ সমালোচনার ছিল ভিন্ন সুর | তারা বলেছিল যে, কাতাঙ্গা 

থেকে শ্রেতকায় ভাড়াটে সৈন্যরা সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত হওয়ার আগেই 
রাষ্ট্রসংঘ লড়াই বন্ধ করেছিল । এ প্রশ্ন নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ যখন 

আলোচনায় বসে তখন যু থাণ্টের যুক্তিই, অর্থাৎ, এ সমস্য! যুদ্ধ ছাড়াই 
সমাধান করা যাবে, গ্রাহ্য হয় । অবশ্য এব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত ন। 

নিয়েই নিরাপত্তা পরিঘদের বৈঠক স্থগিত রাখা হয়। 1962 খুষ্টাব্দের 
আগষ্ট মাসে যু থাণ্ট্ একটি যুক্তরা্ট্রীয় সংবিধানের এবং কেন্দ্রীয় প্রশাসনে 
কঙ্গোর সমস্ত গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসহ “জাতীয় 
পুনর্গঠনের' পরিকল্পনা না দেওয়া পধ্যস্ত মিঃ আদোলা এবং মিঃ শোম্বের 
মধ্যে ছ'মাসব্যাপী আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল | 

যু থাণ্ট ডিসেম্বর মাসে রাষ্রসংঘের সভ্যরাধ্ীসমূৃহের কাছে মিঃ শোষ্বের 
উপর অর্থনৈতিক চাপত্থষ্ট করার আবেদন করা পধ্যস্ত মিঃ শোন্বে দীর্ঘ 
সূত্রিতা ও সত্য অপলাপের সমস্ত কৌশলই অবলম্বন করেছিলেন । এই 

আবেদনের কাধ্যকারিতা প্রমাণিত হওয়ার আগেই অবশ্য কাতাঙ্তা বাহিনীর 
সাথে রাষ্্রসংঘের বাহিনীর আর একবার বড়দিনের প্রাক্কালে ) সংঘধ 
হয় এবং নিজেদের চলাচলের নিরাপত্তার খাতিরেই বাষ্রসংঘের বাহিনীকে 
এটা করতে হয়েছিল। মূলতঃ ভারতীয় সৈন্যই এতে অংশগ্রহণ 
করেছিল এবং এই হুদ্ধই ছিল মোটামুটিভাবে নিপ্রত্তিমুলক | বিপক্ষদলের 
অবরোধশক্তি অবিলম্বেই নিঃশেঘিত হওয়ায় জানুয়ারী মাসের 13 তারিখে 
মিঃ শোম্বে কাতীাজ্াকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পন৷ ত্যাগ করে কঙ্গো সম্পকে 

যু থাণ্টের প্রস্তাবে রাজী হওয়ার কথা ঘোঁঘণা করেন। এর ফলে বিদেশী 
শক্তিকর্তৃক গোপনে অথব৷ প্রকাশ্যে দেওয়া সাহায্যের ভিত্তিতে সারা 
কঙ্গোতেই রাষ্ট্রসংঘের বাহিনীর উপর সংগঠিত আক্রমণের অবসান হয় । 
কিন্ত কঙ্গোর জাতীয় বাহিনীর প্রশিক্ষণ না হওয়া পধ্যস্ত অরাজকতা ও 
রক্তপাতের সীমা-পরিসীমা ছিলনা | ফলে কঙ্গো! এবং আফ্রিকার অন্যান্য 

দেশের অনুরোধে কঙ্গোর জন্য 'রাষ্্রসংঘের বাহিনী” রয়ে গেল | অবশ্য 
এই বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা পাচহাজারে নামিয়ে আনা হয়েছিল এবং 1964 

খৃষ্টাব্দের জুন মাসের শেষ পধ্যস্ত এই বাহিনী কঙ্গোতে থাকবে বলে ঠিক 
কর। হয়েছিল। পরে অর্থের অভাবের জন্যই ( শান্তিরক্ষার কাজ অসম্পূর্ণ 
থাকার জন্য নয় ) চূড়ান্ত পধ্যায়ে এর প্রত্যাহারের কাজ বিলম্বিত হয়েছিল। 
অবশ্য এও বোঝার সময় হয়েছিল যে কঙ্গোর দায়িত্ব, ইচ্ছার হোক, 
অনিচ্ছায় হোক, কঙ্গোকেই নিতে হবে । 
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কঙ্গোতে রাষীসংঘের ভূমিকার প্রতিক্রিয়া হিসাবে শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে 
যে উদ্বেগজনক' পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, সেটাকে সোভিয়েৎ রাশিয়া 
মহাসচিবের উদ্যোগ ও ক্ষমতা খর্ব করার কাজে লাগিয়েছিল । নিরাপত্তা 

রক্ষার ক্ষেত্রে ( যেটা নিরাপত্তা পরিঘদের এক্তিয়ার ) সাধারণ সভাকর্তৃক 
কোন ক্ষমতা ব্যবহারের প্রশেই শুধু নয়, সে ব্যাপারে মহাসচিবের স্বেচ্ছা" 

মূলক যেকোন ক্ষমতা থাকার প্রশ্েই সোভিয়েৎ ইউনিয়নের আপত্তি 
ছিল । খানিকট! এজন্যই ঘাটের দশকের অবশিষ্ট বছরগুলিতে মহণসচিবকে 

স্বেচ্ছামূলক ক্ষমতার প্রশে নেতিবাচক ভূমিকাই পালন করতে হয় । 

একথার সমর্থনে 196? খৃষ্টাব্দে 'রাষ্্রসংঘের জরুরী বাহিনীর (0127) 
প্রত্যাহারের কথা বলা যেতে পারে |. 

আকাবা উপসাগর অবরোধ করার জন্য অস্থির হয়ে মিশরীয়গণ 
প্রথমেই “রাষ্্রসংঘের জরুরী বাহিনীর' অধিনায়ক জেলারেল রিখের উপর 
স্থানীয় পর্যায়ে চাপত্তষ্ট করে উক্ত বাহিনী প্রত্যাহারের চেষ্টা করেছিল । 

যেহেতু মহাসচিবের আদেশেই জরুরী বাহিনী মিশরে উপস্থিত ছিল, 
সেহেতু জেনারেল রিখের এ ব্যাপারে কিছুই করার ছিলনা | মহাসচিবকে 
“জরুরী বাহিনী অপসারণের জন্য হ্যামারস্কশোল্ডের সাথে নাসেরের 
চুক্তির ভিত্তি অনুযায়ী অনুরোধ করা হয় | এই চুক্তির প্রতিপাদ্য বিষয় এই 
ছিল যে, মিশরীয় সরকারের অনুমতি ছাড়া “রাষ্ট্রসংঘের জরুরী বাহি'নী' 

মিশরে প্রবেশ করতে পারবেনা | সুতরাং মিশরীয়দের দাবী অবৈধ ছিলনা | 

কিন্ত প্রশ্ন উঠলো মিশরের দাবী মেনে নেওয়ার ক্ষমতা মহাসচিবের 
ছিন কিনা । অনেকেই মনে করেছিলেন যে বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য 

সাধারণ সভার কাছে (দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার প্রশ নিয়ে তখন সাধারণ 
সভার এক বিশেষ অধিবেশন চলছিল ) পেশ করা উচিত । উপদেষ্টা 

সমিতির সাথে আলোচনা করে মিশরের দাবী মেনে নেওয়ার প্রশে 
মহাসচিবের ক্ষমতার কথা জানানো হয় | স্পষ্টতই বিঘয়টি সাধারণ 

সভার কাছে পেশ করা হয়নি | যেসমস্ত দেশের সৈন্য নিয়ে এই “জরুরী 
বাহিনী গঠিত হয়েছিল, তারাও উক্ত বাহিনীর প্রত্যাহারকে অবিলম্বেই 

সমর্ঘন করেছিল । মহাসচিবও সাথে সাথেই “জরুরী বাহিনী" প্রত্যাহার 
করে নেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন । অনেকেই মনে করেন যে তিনি 

এটা বৈধ ক্ষমতাবলেই করেছিলেন । এও বনা যেতে পারে যে, আরব- 
ইজরায়েলের যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে যাওয়ায় ভয় জরুরী বাহিনীতে সৈন্য- 
দানকারী দেশগুলির ছিল এবং সেক্ষেত্রে মহাসচিবের অন্য কিছু করার 
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ছিলনা | তিনি হয়তো শেষ পধ্যস্ত দেখার চেষ্টা করতে পারতেন, 
প্রশটিকে সাধারণ সভায় তুলতে পারতেন, হ্যায়ারস্কশোল্ডের কায়দায় 
রাষ্রসংধের সক্তিয়তার অনুকলে মতৈক্য গড়ে তোলার চেষ্টা করতে 
পারতেন । কিন্ত যু থাণ্ট্ ভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাছাড়া ঘাটের 

দশকের মাঝামাঝিতে রাষ্ট্ীসংঘের অবস্থার দিক থেকে দেখতে গেলে অথবা 
মধ্যপ্রাচ্যের জনমতের উদ্দামতা ও রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তের দিক থেকে 
দেখতে গেলে মিশর থেকে 'রা্ট্রপংঘের জরুরী বাহিনী, প্রত্যাহার না করে 
উপায় ছিলনা । 
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এ পধ্যস্ত রাষ্ট্রসংঘের ভিতর থেকেই এই সংগঠনের চিত্রাঙ্কনের চেষ্ট! 
কর! হয়েছে । রাষ্ট্রসংঘের চার্টার এবং বিভিন্ন কাধ্য সম্পাদনার্থে ্ষ্ট 

ভিন্ন ভিন্ন- সংস্থার আলোচনার মাধ্যমে আমরা রাষ্ট্রসংঘের বৈশিষ্ট্য ও 
গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করবার চেষ্টা করেছি এই সংগঠনের দৃষ্টি- 
কোণ থেকেই | কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ কতকগুলি রাষ্কর্তৃক স্থষ্ট সংগঠন বলে 
এভাবে এর সম্পূর্ণ পরিচয় সম্ভব নয় । নিজের সম্বন্ধে রাষ্্রসংঘ কি মনে 
করে, সেটাই শেষ কথা৷ নয়। রাষ্্ীসংঘ সন্বন্ধে সদস্যরাষ্ট্রসমহের ধ্যান- 
ধারণাও এই সংগঠনের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ । অতএব বল। যায় যে, 

রাষ্ট্রসংঘ সম্বন্ধে অন্ততঃ কিছু সদস্যরাষ্ট্রের ( এই সংগঠনকে স্থাষ্টি করে 
একে টিকিয়ে রাখার জন্য যে সমস্ত রাষ্্রী একযোগে কাজ করেছে) 
ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে অবগতি এই সংগঠনের পর্ণ পরিচয়ের পক্ষে 
অপরিহাধ্য | 

সদস্যরাষ্ট্রসমূহ তথাকথিত "স্থায়ী প্রতিনিধিদলের' (91000217617 

[9619580017$) মাধ্যমেই রাষ্ট্রসংঘের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগের 
প্রায় সবটাই রক্ষা করে থাকে | স্থায়ী প্রতিনিধিদলের নজির জাতিপুণ্রের 
আমলে স্থষ্ট হলেও জেনেভায় উপস্থিত স্থায়ী প্রতিনিধিদলগুলির তুলনায় 

নিউইয়কে উপস্থিত দলগুলি আরও বড়, আরও বিশদ এবং অনেক 
বেশী জীাকজমকপর্ণ | নিউইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটন খুব দূরে না হলেও 
বৃহত্তম প্রতিনিধিদল মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের | এই দলে একশো থেকে 
দুশো ব্যক্তি থাকেন (সাধারণ সত! অধিবেশনরত থাকলে প্রতিনিধিসংখ্য। 
বেশী থাকে )। আকৃতি ছাড়াও মাকিন প্রতিনিধিদলের মধ্যাদার পরিচয় 
পাওয়া যায় প্রতিনিধিদলের প্রধানের প্রসিদ্ধির মাধ্যমে । বিতিন্ন সময়ে 
মি আযড়ুলাই স্টিভেব্শন্, মিঃ আর্থীর গোল্ডবার্গ রাষ্্রসংঘে মাকিন 
প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিয়েছেন । তারা স্বকীয় কারণেই প্রসিদ্ধ 
ছিলেন না, মাকিন রাধ্ীপতির মন্ত্রীনভার সদস্যও ছিলেন | অন্য দেশগুলি 

( বিশেঘ করে গরীব দেশগুলি ) এতবড় প্রতিনিধিদল রাখতে না পারলেও 
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সাধারণ সভার অধিবেশনের সময় নিউইয়র্কে উপস্থিত প্রতিনিধিদলগুলি 
গুরুত্বপূণণ রাজধানীতে অবস্থিত দূতাবাসের মতই হয়ে উঠে। বৃটিশ 
দলেও সর্বাধিক স্বীকৃতিসম্পনন জনছয়েক কৃটনীতিবিদের সমাবেশ দেখা! 
যায় । বৃটিশ শ্রমিকদল ক্ষমতাসীন থাকাকালে একজন উপমন্ত্রীকেও বৃটিশ 
প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে প্রেরণ কর! হয়েছে (ল্ড ক্যারাডন্ )। 

সাধারণ সভার অধিবেশনে সদস্যরা্ীসমহের প্রতিনিধিত্ব করার 
জন্য বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের নিয়মিতি সভ্যগণ ছাডাও বিশেঘ দল 

পাঠানো হয়ে থাকে । নিরাপত্তা পরিঘদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের 
মত সাধারণ সভার অধিবেশনের প্রথম কয়েকদিন বৈদেশিক মন্ত্রীগণ 
স্বদেশের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন । স্বকীয় প্রতিনিধিদল গঠনে 
বিভিন্ন রাষ্ী জাতীর বৈশিষ্ট্যের প্রতি এবং জাতীয় ও আন্তর্জীতিক প্রচারের 
প্রতি লক্ষ্য রাখে । অতএব দেখা যায়, মাকিন দলে একজন কৃষ্ণা 
রাখা হয় (যেমন, 1958 খৃষ্টাব্দে মিস্ মারিয়ন আ্াগ্াঁরসন থাকায় 
কৃষ্তাকদের ও মহিলাদের- উভয়েরই প্রতিনিধিত্ব হয়) অথবা ফরাসী 
দলে একজন কৃষ্ককায় ওপনিবেশিক প্রশাসক (যেমন, মসিয়ে ছ'ফে 
বোইগৃনী ) রাখা হয়ে থাকে । অধিকাংশ সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলে 
একজন মহিলা প্রতিনিধি থাকেন । আবার স্বদেশে প্রচার ও সরকারী 
নীতির অনুকূলে সমর্ন ব্যাপক করার জন্য সংসদীয় সদস্যদের 
(সরকারী এবং বিরোধীদলগুলির ) অথবা অনুক্প ব্যক্তিদের প্রতিনিধি 
দলভুক্ত করা হয়। ভারতীয় প্রতিনিধিদলেও সংসদসদস্যদের রাখা 
হয় | ক্ষমতা স্বতশ্ীকরণের (59098181101) ০01 7১05%/6:9) নীতির কারণে 
মাকিন যুক্তরার্রও এই পন্থা অনুসরণ করে থাকে । 

প্রত্যেক প্রতিনিধিদলে প্রধান বিষয়গুলিতে (যেমন, রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক, সামাজিক, অছিসংক্রান্ত ) পারদশী সভ্যগণ ছাড়াও আঞ্চলিক 

বিশেষজ্ঞগণ (1২9510091 7159105) থাকেন | পরোক্গণ বিভিন্ন 

প্রতিনিধিদলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, আলাদা আলাদা সদস্যরাষ্ট্ 
অথবা বিভিন্ন গোষ্ঠীর (বিশেষ করে ভোটদান সম্পকে ) প্রতিক্রিয়া 
অনুযায়ী, নিজেদের দলকে পরামশ দেন । বস্তুতঃ রাষ্সংঘের “সংসদীয় 
কটনীতিতে" এরাই প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করে থাকেন | এদিক 
থেকে মাকিন দলই সমধিক সুসজ্জিত | তবে সম্পদ ও প্রতিনিধিদলে 

সভ্যসংখ্যা সীমিত হলেও অন্যান্য সমস্ত বৃহতৎশক্তিও এবিঘয়ে সচেতন । 
রাষ্্রসংধের কুটনীতিমহল এভাব সংক্ষিপ্ত আকারে বৈদেশিক 
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কাধ্যকলাপের পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করেছে । এখানে বিভিন্ন জাতীয় 
সরকারের তমিকায় জাতীয় প্রতিনিধিদলগুলি এবং বৈদেশিক মন্ত্রী ও 
রাষ্্রদতদের ভূমিকায় উপরিউক্ত যোগাযোগরক্ষাকারী ব্যজিগণ অবতীণ 
হয়ে. থাকেন | 

ফলে ক্ষুদ্র এবং গরীব রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে বিশেষ করে দেখা যায় যে 
প্রতিনিধিদলে সদস্যসংখ্যা কম না হলেও উপদেষ্টাগণের সংখ্যা (বিশেষ করে 

অর্থনৈতিক বিষয়ে ) কমই হয়ে থাকে | প্রতিনিধিদলগুলির নিকট নিউ- 
ইয়কের আকষণ কমে গেলেও রাষ্ট্রসংঘের সদর-দপ্তরের আকর্ণ কমেনি । 
ফলে প্রতিনিধিদলগুলির সভ্যগণ নিউইয়কে থাকতে পছন্দ করেন । এতে 

একদিকে বাষ্্রসংঘের ক্ষতিই হয়। কাজ শেঘ হয়ে গেলে স্বদেশে ফিরে যেতে 
হবে বলে প্রতিনিধিদলসমূহ তাড়াতাড়ি কোন বিষয়ের যবনিকাপাত করতে 
চায়না | তাছাড়া, সচিবালয়কে নিউইয়কে উপস্থিত প্রতিনিধিদলগুলির মাধ্যমে 
সদস্যরাষ্সমহের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয় বলেও (জাতিপুঞ্জের ক্ষেত্রে 
এধরণের যোগাযোগ সরাসরি হতো ) সময় বেশী লাগে । তবে প্রতিনিধি- 
দলগুলি স্থায়ীভাবে নিউইয়কে উপস্থিত থাকায় সুবিধাও হয়| প্রত্যেক 
প্রতিনিধিদলেই রাষ্্রসংঘের প্রতি সহানুভূতিশীল কিছু সভ্য (যাঁরা 
স্বদেশের নীতি নিধারণকালে রাষ্ীনংঘের কথা খেয়াল রাখেন ) পাওয়া 
যায় । তাছাড়াও, কোন সদস্যরার্ই পারদরশী সভ্যবিশিষ্ট স্বায়ী প্রতিনিধি- 
দলের ব্যবস্থা বর্জন করতে পারেনা এবং স্থায়ী প্রতিনিধিদলের ব্যবস্থা 
না থাকলে প্রত্যেক অধিবেশনের সময় উপস্থিত € পারদশী নয় এমন 
সমস্ত সভ্যবিশিষ্ট ) নূতন নূতন দলগুলিকে রা্ীসংঘের বিভিন্ন অঙ্গের 
কাধ্যপ্রণালী সম্পর্কে শিক্ষাদানের কাজও সচিবালয়ের পক্ষে সহজ 
হতোনা | 

যদিও অনেকে মনে করেন যে, রাষ্ট্রসংধের যতগুলি সদস্যরাষ্ট্র ঠিক 
ততগুলি রূপ (কারণ রাষ্রসংঘ সম্পকে প্রত্যেক সদস্যরার্ট্রের স্বতন্ত্র ধ্যান- 
ধারণা আছে), তবুও রাষ্ট্রসংঘ সম্পর্কে মাকিন ধ্যান-ধারণার গুরুত্ব 
সমধিক 1 রাষ্ট্রীসংখের সদর-দপ্তরে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতির প্রকটতা 
অবিশ্বাস্য রকমের বলে কখনও কখনও প্রশব জাগে £ “রাষ্্রসংঘ মাফ্ষিন 
প্রতিষ্ঠান কিন৷ ? এধরণের প্রশের উদ্রেক হওয়ার কারণও আছে। 
রাষ্ট্রসংধের সন্দুখের রাস্তার বিপরীত দিকে অবস্থিত মাকিন প্রতিনিধিদলের 
দপ্তর ভবন বড় বেশী চোখে পড়ে ; শ্রোতৃবর্গের মধ্যে মাকিন প্রতিনিধির 
বজ্জ তার প্রতিক্রিয়। বড় বেশী হয়; রাষ্রসংঘের ডাকঘরের বিজ্ঞপ্তির 



রাষ্ট্রসংঘ ও উহার সদস্যবৃন্দ 211 

সঙ্গে মাকিন সরকারের বিজ্ঞাপনও পরিলক্ষিত হয়; এবং মাকিন 
প্রতিনিধিদলের ভোজসতার জাঁকজমক কারও দৃষ্টি এডায়না | রাষ্ট্রসংঘের 
স্বকীয় চাকচিক্য সঙ্বেও ম্যান্হাটানের গগনচুম্বী সৌধমালার পাশে 
আটব্রিশতলবিশিষ্ট রাষ্ট্রসংঘ ভবনকে বড় বেশী অকিঞ্চিংকর মনে হয় ; 
মনে হয় “ইষ্ট রিভারের' ওপারে 'পেপৃসি-কোলার' চোখ ঝলসানো বিজ্ঞাপন 
রাষীসংঘকে যেন উপহাস করছে । রাট্টসংঘ ভবনে কর্মব্যস্ত ব্যক্তিগণ 
দিনান্তে নিউইয়র্কে অথবা নিউইয়র্কের আশেপাশেই হারিয়ে যান। 
সব মিলিয়ে মাকিন উপস্থিতি, মাকিন প্রাধান্য বড় বেশীই মনে হয় ! 

প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রসংঘের জন্মের প্রত্যেকটি স্তরে, ডাম্বারটন্ ওক্স ও 
সান্ক্রান্সিস্কোতে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং 
পরবতাঁকালেও প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে (যেমন, প্যালেস্টাইন, 
কোরিয়া, জুয়েজ এবং কঙ্গো ) সর্বাংশে না হলেও মূলতঃ মাকিন মতবাদই 
গ্রাহ্য হয়েছে । কোন কোন প্রশে মাকিন সরকারী উদ্যোগ দেখা ন! 
গেলেও বিভিন্ন সদস্যরাষ্্র মাকিন প্রভাবের গণ্ভী অতিক্রম করতে পারেনি 
(যেমন শেঘ পর্যন্ত মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্টসংঘের সদর-দপ্তর স্বাপনের 
সিদ্ধান্ত )| মাফিন নাগরিকের দানের ফলেই রাষ্ট্রপংঘের সদর-দপ্তরের 
জমি হয়, মান খাণেই ব্াষ্্রসংঘ ভবন নিমিত হয়, এবং উক্ত ভবনের 
পরিকল্পনা ও নির্মাণে একজন মাকিন স্বপতির অবদানই সমধিক | 
উপরিউভ্ সমস্ত কারণের জন্য রাষ্্ীসংধের সবত্র--ভাঘাঁয়, কার্য্যপদ্ধতিতে, 
জনসংযোগের কৌশলে-_মাঁকিনী কেতার (591) স্বাক্ষর অত্যন্ত স্বাভীবিক- 

ভাবেই (যেমন সচিবালয়ের কম্চারীগণ ও নিউইয়র্কে উপস্থিত বিভিন্ন 

প্রতিনিধিদলগুলির সভ্যগণ মাকিন বাতাসে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে থাকেন ) 

পড়েছে । সব সময় স্বীকৃত না হলেও অনেক প্রশে মাকিন শজি 
রাষ্ট্রংঘের কাধ্যকারিতার প্রধান উৎস হিসাবে কাজ করে । একথার 
সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া যায় মাফিন সরকার প্রদত্ত (রাষ্রসংঘকে ) 

অর্থে। পৃবে রাষ্সংঘের নিয়মিত বাজেটের প্রায় 40 শতাংশ মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র বহন করতো৷ (এখন 32 শতাংশ বহন করে); কারিগরী 
সাহায্যদান কর্মসূচীর ব্যয়ের 45 শতাংশসহ রাষ্ট্রনংঘের স্বত:স্ফর্ত সাহায্য- 
দানের 60 শতাংশ আসে মাকিন যুক্তরাষ্রী থেকে ; এবং 'রাষ্সংযের 
জরুরী বাহিনী" €085) ও “কঙ্গোর জন্য রাষ্্রসংঘ বাহিনীর' (009) 
ব্যয়ের অধিকাংশই মাকিন সরকার বহন করেছে । কটনৈতিক প্রশেও 
বা্টসংধে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিক। নগণ্য নয় | কোরিয়ায় মাকিন 
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(যেতে পারে )। তাছাড়াও 'ম্যাকৃকার্থী যুগে মাকিন তদন্তকারী সংস্থা- 
কর্তৃক হানার বিরুদ্ধে সচিবালয়ের কর্মচারীদের নিরাপত্তা দানের জন্য 
প্রশাসনিক সালিশী সভারঃ (৫0101015058055 21651091) সিদ্ধান্তসমূহের 
€ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের অনুমোদন প্রাপ্ত ) বিরুদ্ধে মাকিন মহলে তীব্র 
অসন্তোঘ দেখা দেয় । এর ফলে দেখা যায় যে, রাষ্্রসংঘকে খানিকটা 
ক্টনৈত্িক মর্যাদা (09951-1910101078610 5808৪) দেওয়ার উদ্দেশ্যে 
আয়োজিত ( বাষ্্রসংঘের ) “সুবিধা ও অনাক্রম্যতা৷ সংক্রান্ত সাধারণ চুক্তিতে 

২(3906191 001001161010 010 [97719116595 8100. 11017)010155) মাঁকিন 

যুক্তরাষ্ট্র (যে দেশে রাষ্্রসংঘ অবস্থিত ) এখনও সম্মতি দেয়নি | কিন্তু এই 
চুক্তির ছোঁট-খাট অংশ বাদ দিয়ে যে “সদর-দপ্তর সংক্রান্ত চুক্তি' 
(758000876675 4১216200601) হয়, তা" মাকিন কংগ্রেস অন্সমর্ধন 

করেছে । কংগ্রেসের সহজাত রক্ষণশীলতার জন্যই এটা হয়েছে | বল 

যেতে পারে যে, প্রথম বৎসরগুলিতে রাষ্্রসংঘ মাকিন আশ্রয়েই বেড়ে 
উঠেছে । তবে ( পূর্ণত৷ প্রাপ্তির জন্য ) রাষ্ট্রসংঘ এখন স্বাবলব্ী হয়েছে 
এবং এর সদস্যরাষ্রসংখ্যাও প্রচুর বেড়ে গেছে । এখন মাকিন সরকারের 

ইচ্ছা সবসময়ই রাট্রসংঘে গ্রাহ্য হবে, এমন মনে করার কারণ নেই । 
এখন আর হালকা দৃষ্টিতঙ্গীতে রাষ্রসংঘকে দেখা যথাযথ হবেনা | তবে 
পরিসমাপ্তিতে বলা যায় যে, বর্তমানে রাষ্্রসংধঘ সম্পকে মাকিন প্রতিনিধিদের 
বক্তব্য প্রারস্তিক বৎসরগুলির চেয়ে অনেকটা নিরুত্তাপ ও সত হলেও 
রাষ্ট্রসংঘে মাকিন মতবাদের সমালোচনা অপেক্ষাকৃততাবে (অন্যান্য বৃহৎ- 

শক্তিগুলির মতবাদের তুলনায়) কমই হয়ে থাকে । অন্যভাবে বলতে 
গেলে মোটামুটিভাবে মাকিন মতবাদের গ্রহণযোগ্যতা অপেক্ষাকৃতিতাবে 
বেশী | 

রাষ্রসংধ সম্পর্কে সোভিয়ে দৃষ্টিত্গীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক এই 
"ঘষে, বার ৰার কোণঠাসা হয়ে গেলেও সোভিয়ে ইউনিয়ন রাষ্্রসংঘ 
ত্যাগ করেনি । সোভিয়েৎ ইউনিয়ন অবশ্য প্রচুর ভেটো প্রয়োগ 
করেছে (প্রথম পঁচিশ বৎসরে শতাধিক ), বার বার সভাকক্ষ ও নিরাপত্তা 

পরিঘদের বৈঠক থেকে বেরিয়ে গেছে এবং বৈঠক বর্জন করেছে । কিন্তু 
রাষট্ীসংঘের সদস্যপদ ত্যার্গ করার প্রশ্ন কখনও উঠেনি । প্রশ্ন করা যেতে 
পারে যে, সোভিয়েৎ ইউনিয়নসহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এধরণের 
একটা রক্ষণশীল সংগঠনে রয়ে গেল কেন? 

1943-1945 খৃষ্টাব্দে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন রাষ্ীসংঘকে হিটলারবিরোধী 
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বৃহতশক্তিবর্গের আঁতাতের ফসল বলেই মনে করতো | 'মনে করা হতো 
যে, বৃহণ্শক্তিবর্গের উপরই সমধিক দায়িত্ব ও ক্ষমতা অপিত হবে । 

বৃহতপঞ্চশক্তি শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার গুরুদায়িত্ব বহন করবে এবং সেদিক 
থেকে নিরাপত্তা পরিঘদই কেন্দ্রীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে । তেটো 
ক্ষমতার ব্যবস্থা হয় এজন্য যাতে যেকোন প্রশে বৃহতশক্তিবর্গ মতৈক্যের 
ভিত্তিতে অগ্রসর হতে পারে এবং যাতে এক বৃহৎশক্তি অপর বৃহৎ- 
শক্তির বিরুদ্ধে (সামরিক অর্থে) যেতে না পারে | রাষ্ট্রনংঘে সদস্য- 
রাষ্রসমূহের সার্বভৌমত্ব অটুট রাখতে সোভিয়েৎ সরকার সবসময়ই খুব 
সতর্ক ছিল | জাতীয় জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণেই সোভিয়েৎ 
দৃষ্টিভঙ্গী এধরণের হয়েছিল । সঙ্গতভাবেই সোভিয়েৎ সরকাঁর মনে করতো 
যে, 1812, 1914 এবং 1941 খৃষ্টাব্দের ঘটনার পুনরাবৃত্তি নিবারণ করাই 
রাষ্ট্রসংঘের একমাত্র কাজ নয়, 1917 খুষ্টাব্দের পরে বিভিন্ন পশ্চিমী 
সরকারকর্তৃক সোভিয়েৎ ইউনিয়নে অবৈধ হস্তক্ষেপের মত ঘটনা যাতে. 
ভবিষ্যতে না ঘটতে পারে সেদিকেও রাষ্্ীসংঘের লক্ষ্য রাখতে হবে । 

দোভিয়েৎ ইউনিয়ন একটি আন্তর্জাতিক আন্দোলনের শরিক হলেও এবং 
রাষ্্রসংঘে সোভিয়েৎ সরকারকর্তৃক জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি অত্যধিক 
গুরুত্ব আরোপের ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে বিসদূশ হলেও তা" উপরিউক্ত 
কারণেই অসঙ্গত নয় | 

অতএব সান্ক্রান্সিস্কো সম্মেলনে ক্ষদ্রশক্তিগুলিকে অধিকতর ক্ষমতা 
দেওয়ার প্রস্তাবে কোরণ সাধারণ সভায় ধনতীন্বিক গোষীর প্রাধান্যই' 

থাকবে) এবং ভেটোক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাবে সোভিয়েৎ সরকার 

সন্দিহান হয়ে উঠে । কারণ এই সমস্ত প্রস্তাবকে ধনতান্ত্িক রাষ্ট্রগুলিকতৃ ক 
সোভিয়েৎবিরোধী ঘড়যন্ত্র (যুদ্ধে ধনতান্ত্রিক সরকারগুলি সোভিয়েৎ 
ইউনিয়নের মত ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এবং রাট্রীসংঘে ধনতান্ত্রিকগোষ্ঠীর সমর্ধক 
সংখ্য। প্রচুর ) বলে সন্দেহ হয় | 1946 খৃষ্টাব্দে ইরান থেকে সোভিয়েৎ 
সৈন্য বহিষ্ষারের পরশে নিরাপত্তা পরিঘদকর্তৃক সামরিক শক্তি প্রয়োগ 

করার সিদ্ধান্তের সম্ভাবনায় পশ্চিমী দেশগুনি সম্পকে সোভিয়েৎ সরকারের 
সন্দেহ বদ্ধমূল হয় এবং বিপদ এড়াতে সোভিয়েৎ সরকার ভেটে। প্রয়োগ 

করে। সোভিয়েৎ সরকার এটাকে ভেটোর অপপ্রয়োগ মনে করেনি বরং 
ভেবেছে যে, অন্যান্য বৃহৎ্শক্তি সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্তগ্রহণে অস্বীকার 

করেছে । সোভিয়ে ইউনিয়ন মনে করে যে, কোন প্রশে তেটোর কারণে 

নিরাপত্তা পরিঘদে অচলাবস্থার স্থট্টি হলে এ প্রশ সাধারণ সভায় স্বানাস্তরিত 
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কিরা যথাযথ নয়। সেক্ষেত্রে চাচীরকৃত রক্ষাকবচের ব্যবস্থাকে ( ভেটো- 

ক্ষমতার মাধমে বৃহত্শক্তিগুলির শক্তি ও দায়িত্বের সামঞ্জস্য বিধানকল্পে 

গৃহীত ) 'অবঙ্ঞা করাই হবে। এজন্যই সোভিয়েৎ সরকার "শান্তির জন্য 

গ্রক্য প্রস্তাবকে* (0816008 0 ৮০৪০০ [9501801107) সর্বদাই অবৈধ 

বলেছে। এ সরকার মনে করেনা যে, নিরাপতা পরিষদে ভেটো বাষ্ট্রসংঘের 
উদ্দেশ্যপ্রণে বাধাম্বরপ | রাষ্ট্রসংঘকে আন্তর্জীতিক বিচার সভা বলে 

অথবা কল্যাণমূলক আন্তর্জীতিক সংগঠন বলে মনে না করতে পারার 

(প্রান্তিক পর্যায়ের বিশ্বসরকার বলে কোনক্রমেই নয়) সোভিয়েৎ 

ইউনিয়ন রাষ্সংঘের কার্ধ্যকলাপ সংপ্রসারণের পক্ষপাতী ছিলনা | অর্থ- 

নৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্সংঘের ভূমিকা পছন্দ নয় বলে কারিগরী 

সাহায্যদানের. কর্মসূচীতে সোভিয়েত সরকার অংশগ্রহণ করেনি (নিরপেক্ষ 

দেশগুলির সমর্থন লাভের দিকে লক্ষ্য রেখে 1953 খৃষ্টাব্দে অবশ্য অংশগ্রহণ 

করেছিল )। সর্বতোভাবে কারিগরী ধরণের বিশেষজ্ত সংস্থাগুলি ছাড়। 

অন্যান্য বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলিকে সোভিয়েখ ইউনিয়ন ঘোরতর সন্দেহের 

চোখে দেখে এবং খাদ্য ও কৃষিসং-স্থা (64০) ও “আন্তর্জাতিক অসামরিক 

বিমান চলাচল সংস্থার 0040) সদস্যপদ গ্রহণ করেনি । সোভিয়েৎ 

সরকার “বিশ্বব্যাঙ্ক' (10110 8811) ও আন্তর্জীতিক অর্থকোঘেরও: (017) 

সদস্য নয় । এই সরকার সবসময়ই রাষ্রসংঘের স্বপ্পব্যয় ও নাতিবৃহৎ 

সচিবালয়ের পক্ষপাতী । সোভতিয়েৎ ইউনিয়নকর্তৃক রাষ্সংঘকে প্রদত্ত 

অর্থের অনুপাতে সচিবালয়ে সোভিয়েৎ নাগরিকদের নিয়োগের €অথব। 

সোভিয়েৎ সমর্থক অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির নাগরিকদের ) জন্য 

সোভিয়ে সরকার কখনই পীড়াপীড়ি করেনি | সচিবালয়ে নিযুক্ত 

সোভিয়েৎ নাগরিকদের ডিঙিয়ে সেখানে কমরত অন্যান্য দেশের 

নাগরিকদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হলেও এই সরকার “আপত্তি 

করেনি । . 
1949-50 খৃষ্টাব্দে রাষ্্রসংঘে সোভিয়েৎ ইউনিয়নের সবচেয়ে দুঃসময় 

যায় । এ সময় যুগোশ্রাভিয়া (যে দেশ সোভিয়েৎ গোষ্টীভুক্ত থাকতে 

অস্বীকার করে ) নিরাপত্তা পরিঘদের অস্থারী সদস্যরূপে নির্বাচিত হয়, 

সমাজতাপ্রিক চীনকে রাষ্ট্রসংঘে চিয়াং কাইশেকের চীনের স্থলাভিষিভ 

করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা 

গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয় । এই সময়ে সোভিয়ে ,সরকার আন্তর্জীতিক 

বিচারালয় ব্তীত রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য সমস্ত সংস্থা বর্জন করে ( সাত 
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মাস ধরে ) এবং মহাসচিবের পদে (মি: লাইয়ের কার্যকাল বাড়িয়ে 
দেওয়াকে বেআইনী মনে করে) মিঃ লাইকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার 
করে। এসবের তুলনায় হাঙ্গেরী প্রশ্ে রাষ্্রসংঘকর্তৃক সোভিয়েৎ 
সরকারের সমালোচনা কম অপ্রীতিকর বলে মনে হয় । অবশ্য স্ুয়েজ 
প্রশে সোভিয়ে প্রতিনিধি বৃটেন ও ফ্রান্সের নিন্দা করার সুযোগ 
পান । 

সোভিয়েৎ ইউনিয়ন-অনুষ্থত রাট্টসংখ নীতিতে (যদিও গোড়ার 
দিকে যথেষ্ট পরিমাণে নিরুত্তাপ ) অসঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায়না | 
প্রত্যক্ষভাবে সংশিষ্ট দেশ হিসাবে ( সোভিয়েৎ মতে ) অছি চুক্তির 
আলোচনায় পসোভিয়েৎ ইউনিয়নকে অংশগ্রহণ না করতে দেওয়ার 

প্রতিবাদে সোভিয়েৎ সরকার প্রথমদিকে অছি পরিঘদ বজন করে | কিন্তু 
অছি পরিঘদে ওউপনিবেশিকতা! বিরোধী প্রচারের স্থবিধা দেখে পরবর্তী- 

কালে সোভিয়েৎ প্রতিনিধি এর পরিঘদে ফিরে আসেন । একই কথা 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং সাধারণ সভার বিভিন্ন সমিতি 
সম্পকেও প্রযোজ্য বলে মনে কর! যেতে পারে | 

ঘাটের দশকের শুরুতে মহাকাশ বিজয়ের কৃতিত্বে এবং নিরপেক্ষ 

সদস্যরাষ্রের সংখ্যা প্রচুর বেড়ে যাওয়ায় সোভিয়েৎ ইউনিয়ন আত্মবিশ্বাস 
খুজে পায়। এবং আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে একযোগে 
রাষ্্ীসংঘে পাশ্চাত্য শক্তিগুলির প্রাধান্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে 
আরন্ত করে । সচিবালয়ে অধিকসংখ্যক সোভিয়েৎ নাগরিকদের নিয়োগের 

দাবী করে ( অবশ্য সরকার অনুমোদিত নাগরিকদেরই )। 1960 খৃষ্টাব্দে 
সাধারণ সভায় ক্রুশ্চেভের উপস্থিতিকে রাষ্্রসংঘ সম্পর্কে সোভিয়েৎ 
নীতির নৃতন পধ্যায় বলা চলে (নিরপেক্ষ দেশগুলির সমর্থনের 
দিক থেকেও সাধারণ সভায় ক্রুশ্চেভের উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ )। 
ক্রশ্চেত এ বৎসরই তিনজন মহাসচিব' (10119) নিয়োগের প্রস্তাব 
করেন € একজন পাশ্চাত্য দেশগুলির প্রতিনিধি, একজন সমাজতান্ত্রিক দেশ- 

গুলির প্রতিনিধি এবং আরেকজন নিরপেক্ষ দেশগুলির প্রতিনিধি হিসাবে )7 
এই প্রস্তাবের মাধ্যমে তিনি রাষ্রসংঘের প্রশাসনিক বিষয়ে নিরপেক্ষ দেশ- 
গুলির অধিকতর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উক্ত বিষয়ে পাশ্চাত্যের প্রাধানা খব 
করতে চেয়েছিলেন । অবশ্য এ প্রস্তাব সফল হয়নি | 

সোভিয়েৎ সরকার “কঙ্গোর জন্য রাষ্্রসং্ঘ বাহিনী (00০) গঠনে, 
বাধাদানে সফল না হলেও এই বাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য দেয় টাক 
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না দেওয়ার ব্যাপারে দায়িত্ব এড়াতে সমর্থ হয়েছিল । শুধু তাই নয়, উক্ত 
বিঘয়ে সাধারণ সভাকে অকেজো করার দায়ও মাঁকিন সরকারের ঘাড়ে 
চাপিয়ে দিতে পেরেছিল ! আস্তর্জীতিক নিরাপত্তাসংক্রান্ত প্রশ্শে (সামরিক- 
শক্তিপ্রয়োরজনিত) সাধারণ সতাকে যথাযথ গণ্তীর মধ্যে রেখে পরিষদের 
ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে সোভিয়েৎ প্রচেষ্টাই সফল হয়েছে | অবশ্য 
সেজন্য সোতিয়েৎ সরকারের পছন্দ নয় পরিষদকৃত এমন কিছু কিছু প্রস্তাবও 
মেনে নিতে হয়েছে । 

রাষ্ট্রসংধের কাধ্যকলাপ পছন্দ হোক আর নাই হোক, রাষ্ীসংখের 
ভিতরে থাকার পথই সোভিয়েৎ সরকার অধিকতর শ্রেয়; বলে ধরে নিয়েছে। 
আন্তজাতিক রাজনীতিতে রাষ্রসংঘের মত মূল্যবান সংগঠনকে পাশ্চাত্য 
শক্তিগুলির একচেটিয়া হাতিয়ার না হতে দেওয়াই বিচক্ষণতা বলে 

'সোভিয়েৎ নেতৃবৃন্দ মনে করেন । একথাও ঠিক যে, বিভিন্ন কারণে 
কোন গোষ্ঠীই রাষ্ট্রসংঘে একাধিপত্য বিস্তারে সফল হয়নি এবং তা? 

সম্ভবও নয় । * 
ভোটদানের দিক থেকে দেখতে গেলে সোভিয়েৎ ইউনিয়নের অসুবিধা 

স্পষ্টই | তবে এর ভেটোক্ষমতা রয়ে গেছে এবং সোভিয়ে সরকার নিরপেক্ষ 
দেশগুলির সমর্থন কিছুটা লাত করে অথবা (কিছু নিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে 
'ভোটদান থেকে বিরত থাকতে স্বীকৃত করতে পারলে), সমাজতান্তিক 

জোটের দশভোটের জোরে যেকোন “গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে (0907901 
096961079) দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের ভিত্তিতে প্রস্তাব গ্রহণ থেকে সাধারণ 
সতাকে বিরত করতে পারে । তবে সব অসাফল্যই এক ধরণের নয় | 
'কোন প্রস্তাবকে নাকচ করা যেতে পারে, কোনটিকে বিলম্ব করিয়ে দেওয়া 
যায়, আবার কোনটির সুর নরমও করা যায় । রাষ্রসংঘের কাঠামো বা 
কাজের দিক থেকে দেখতে গেলে কোন অপ্রিয় ঘটনাকে ব্যাহত করা 
যায় এবং দৃঢ় প্রতিবাদে বন্ধও করা যায়। এগুলি নেতিবাচক লাভ হলেও 

লাভ ঠিকই | সোভিয়েৎ সরকার সদস্যপদ ত্যাগ করলে তাও সম্ভব 
হতোনা | অস্থায়ী পদত্যাগের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হলেও সোতিয়েৎ 

সরকারও এ সত্য অনুধাবন করেছে । 
রাষ্ট্রসংঘের জন্মের ছাবিবিশ বৎসর আগে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠনে 

বূটেন আত্মনিয়োগ করে এবং অনেক দোঘক্রটি থাকলেও জাতিপুঞ্জের 
সাফল্যের দিনগুলিতে বুটিশ অবদান যথেষ্টই ছিল, | রাষ্্রীসংঘের গঠন ও 
উন্নতির প্রত্যেকটি স্তরেও বৃটেন স্বীয় শক্তিসামর্ধ্য অনুযায়ী সহযোগিতা 
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করেছে । তবে আন্পাতিকভাবে অনেক বেশী শক্তিশালী মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
অবদানের তুলনায় বৃটিশ অবদান অমস্ত পধ্যায়েই যান হয়ে গেছে । তবুও, 
শক্তিই শেষ কথা নয়, আশা উদ্দীপনার প্রশ্নও আছে। জাতিপুঞ্জের 
তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতিপুঞ্জ সংক্রান্ত উৎসাহ এবং আশারও € অলীক ) 

সমাপ্তি ঘটে | রাষ্্রসংঘের প্রতি সদস্যরাষ্ট্রগুলির দৃষ্টিতঙ্গী অধিকতর 
বাস্তবধমী হলেও পুরোনো! মমতা (জাতিপুপ্জের উপরে অপিত ) রাষ্ট্রসংঘ 
পেতে পারেনা | বস্ততঃ কিছু কিছু অলৌকিক ধারণা একবার ভেঙ্গে 
গেলে আর সেগুলি গড়ে তোলা সম্ভব হয়না । জাতিপুঞ্জ সম্পর্কেও 
'একই' কথ! প্রযোজ্য | ফলে, রাষ্্রসংঘধের বিষয়ে পুরোনো উৎসাহ 

দেখানো বৃটেনের পক্ষে সম্ভব হয়নি । তাছাড়৷ জাতিপুঞ্জ ছিল মূলত: 

ইউরোপীয়, কিন্তু রাষ্্রসংঘের জগৎ অনেক দূরে এবং অনেক বড়। 
নিউইয়র্কে রাষ্্রসংঘের সদর-দপ্তর স্থাপিত হলে আটলান্টিক মহাসাগরই 
শুধু বাধা হয়ে দাঁড়ায়না, আঘথিক বাধ অতিক্রম করাও বৃটেনের পক্ষে 

দুরাহ হয়ে পড়ে । মাকিন যুক্তরাষ্্ী বৃটেনের মিত্র রাষ্ট্র হলেও অনেক 

দূরে অবাস্থিত এক রূপকথার দেশ (বৃটিশ জনগণের কাছে) এবং 
রূটিশ নাগরিকগণের পক্ষে নিউইয়কে পৌছনো সহজসাধ্যও ছিলনা | 
লগনের সংবাদপত্রগুলিই নিউইয়কে নিয়মিত প্রতিনিধি রাখতে পারতোনা । 
তাছাড়া, যুদ্ধের ধাকা সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় রাষ্রসংঘের প্রতি খুব 

বেশী আগ্রহ প্রকাশ কর! বৃটিশ জনগণের পক্ষে সম্ভব হয়নি । তবুও, 
সদস্যপদ গ্রহণের ও রার্ীসংঘকে সমর্থন জানানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পকে 

'বৃটিশ জনমানসে কখনও কোন সন্দেহ দেখা দেয়নি | জাতিপুঞ্জের 

তুলনায় রাষ্ট্ীসংঘের অধিকতর প্রয়োজনীয়তা বৃটেন তত্বগতভাবেই স্বীকার 
করতো | তবে প্রত্যাশা সীমিত থাকায় বাগ্রসংধের ব্যাপারে অত্যুতৎ্সাহ 

বজায় রাখা বৃটেনের পক্ষে সহজ ছিলন৷ | 
নিরাপত্তা পরিষদ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের শিকার হলে বৃটেন মাফিন 

যুক্তরাষ্ট্রের মত হতাশও হয়নি এবং রাষ্রসংঘকততৃক সামরিক শক্তিপ্রয়োগ- 
সংক্রান্ত বিষয়ে পরিষদ থেকে সাধারণ সভার নিকট ক্ষমত৷ স্থানাস্তরিত 
করার ব্যাপারে মাকিনীদের মত উৎসাহিতও হয়নি । ইউরোপের ব্যাপারে 

বূটেনের আঁশা-ভরসা বাষ্ট্রসংঘের চেয়ে “আটলাণ্টিক চুক্তি (87০) ও 
“ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সংগঠনের” (20) উপরই বেশী ছিল। উত্তর 
কোরিয়ার বিরুদ্ধে বৃটেন সৈন্য ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করলেও উক্ত প্রশে 

সাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মত করে তাবতে পারেনি ; এজন্য কোরিয়া! প্রশ্নের 
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পরিপ্রেক্ষিতে বৃটিশ মানসে রাষ্ট্রসংখের ভাবমূতির উন্নতি না হলেও বৃটেন 
রাষ্রসংখ সম্পর্কে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মত খুব বেশী হতাশ বোধ করেনি । 
জয়েজ প্রশে বৃটেন রাষ্্রসংধে তীবু সমালোচনার সন্ভুখীন হলেও. রাষ্ট্সংঘ 
সম্পর্কে বৃটিশ মনে তেমন কোন অনীহার উদ্দরেক হয়নি | 

অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকাকে বৃটেন সমর্থনই 
করে এসেছে । তবে যুদ্ধের পর থেকে বৃটেনে আথিক অনটনের জন্য 
উপরিউক্ত ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের প্রশে যথেষ্ট আগ্রহ থাকলেও বৃটিশ 
সরকারকে দ্বিতীয় সারির ভূমিকাই নিতে হয়েছে । 

উপনিবেশের ক্ষেত্রে রাষ্রসংঘের নীতির সঙ্গে বৃটেন (যুদ্ধোত্তর যুগে 
সবচেয়ে গুরুত্বপূণ সায়াজ্যবাদী ক্ষমতা হিসাবে ) নিজের স্বার্থ সর্বদাই 
জড়িত বোধ করেছে । বৃটিশ-সায্রাজ্য ক্ষয়ের সঙ্ষে সঙ্গে তাল রেখেই 

উপনিবেশের প্রশ্ে রাষ্্রসংঘের আগ্রহ বেড়েছে । রাষ্ট্রসংঘের প্রথম 126টি 
সদস্যরার্ট্ের আটাশটিই বৃটেনের কাছ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে 
স্বাধীনতা লাভ করেছে । উপনিবেশের প্রশ্ে রাষ্ট্রসংঘের নীতি এবং 
বৃটিশ স্বাথের মধ্যে সংঘাত স্বাভাবিক কারণেই থেকে গেছে । নীতির 
দিক থেকে রাষ্রসংঘ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের পক্ষপাতী € যেকোন 

আন্তর্জীতিক সংগঠনের পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক ) এবং উপনিবেশ-বিরোধী 
ও প্বে উপনিবেশ ছিল এমন সমস্ত সদস্যরাষ্ট্রের চাঁপের ফলে রাষ্ট্রসংঘ 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে (স্বভাবতই বৃটিশ সাম্নাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও ) 

বিতৃষ্ণা ও উদ্মা প্রকাশের কেন্্রস্থবল হয়ে দাঁড়িয়েছে । বৃটেনের 

বিভিন্ন উপনিবেশের প্রশ্ে রাষ্্রসংঘে তীব্র সমালোচনার মুখে বৃটিশ 
প্রতিক্রিয়াও উগ্র হয়েছে । এবং বৃটেনের উপনিবেশসংখ্যা উত্তরোত্তর 
কমতে থাকলেও সংশিষ্ট ক্ষেত্র সম্পর্কে উত্তেজনা বড় একটা কমেনি । 
রোডেশিয়া, সাইপ্রাস, এডেন, জিব্বাল্টার এবং অবশিষ্ট আরও কয়েকটি 

বৃটিশ উপনিবেশের পরশে সাধারণ সভার এবং বৃটিশ সংসদের বিতর্কের 
বিবরণী পড়লে মনে হবে যে, উপনিবেশের সংখ্যা কমার সঙ্গে সঙ্গে 
উত্তেজনা বরং বেড়েছে । তবে এটাই শেঘ কথা নয় । উপনিবেশের 
প্রশ্নে রাষ্্ীসংঘের সমালোচনায় বুটেন বিরক্ত হলেও সংশিষ্ট ক্ষেত্রে কিছু 
কিছু পরিস্থিতিতে (যেমন, দক্ষিণ রোভেশিয়ায় স্মিথ সরকারের “একতরফ৷ 
স্বাধীনতা ঘোঁঘণা+) বিরত বৃটিশ সরকার রাষ্ট্রসংঘের সমর্থন সকৃতজ্ঞভাবেই 
গ্রহণ করেছে । ও 

রাষ্্রসংঘের সদস্যরাষ্রী হিসাবে বৃটেনের ভূমিকার সবখানি পরীক্ষা 
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করলে দেখা যাঁয় যে, দুটি বিপরীতধ্মী শক্তি একই সঙ্গে কাজ করেছে । 
বৃটিশ সরকারকে অনেক সময়েই প্রতিকূল পরিস্থিতির সন্মুখীন হতে 
হয়েছে এবং জাতীয় স্বার্থের কারণে বুটিশ সরকার অনেক সময়ই' রাষ্্- 
সংঘের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে পারেনি । তবে একথাও 
ঠিক যে, বিশ্বের প্রায় সমস্ত জাতির মিলনকেন্র হিসাবে রাষ্্রসংঘ-অপিত 

সুযোগ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বুটেনের সুদীর্ঘ এতিহ্যের 
সদ্যবহারও অনেক সময়ই করা হয়নি | রাষ্্রসংঘের কাধ্যকলাপ সম্পরকে 
ৰ্টিশ জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা করা হয়নি । 
রাষ্রপংঘে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রতিভাধর ব্যক্তিগণের নিয়োগ খুব 
কম হয়েছে । একমাত্র সুয়েজ সঙ্কটের সময় ছাড়া বৃটিশ জনগণ রার্ট্- 
সংঘের কাধ্যকলাপের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ বড় 

একটা পাননি | 1964 খৃষ্টাব্দে বৃটিশ শ্রমিক দল (0-৮০এ: 78169) 

সরকার গঠন করে লর্ড ক্যারাডন্ূকে (7,০10. 0875001) স্থায়ী প্রতিনিধি 
হিসাবে প্রেরণ করলে বৃটেনের রাষ্রসংঘ নীতিতে খানিকটা বলিষ্ঠতা 

এবং সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায় । কিন্তু এই সময়ে আন্তজাতিক বাণিজ্যে 
প্রতিকূল অবস্থা চলার জন্য রাষ্্রসংঘের সাহায্যদান সুচীতে বৃটেন 
সদিচ্ছা থাকা সত্বেও তেমন একটা অংশগ্রহণ করতে পারেনি । তাছাড়া 

উপনিবেশের প্রশে (বিশেষ করে রোডেশিয়! প্রশে ) তিক্ততা থেকেই 
গেছে । ফলে, রাষ্ট্রসংঘে বৃটিশ ভাবমূতি তেমন উন্নীত করা সম্ভব 
হয়নি | তবে আশা করা যায় যে, রাধ্রীসংঘের অপরিহাধ্যতা সম্পকে 
এবং এই সংগঠনের প্রতি অধিকতর মনোনিবেশের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
বৃটেনের ব্রমবধমান সচেতনতা! ভবিষ্যতে ফলপ্রসূ হবে । 

যদিও স্থানাভাবের কারণে রাষ্ীসংঘ সম্পর্কে অন্যান্য সদস্যরাষ্্রগুলির 
দৃর্টিতীর পৃথক আলোচিনা সম্ভব নয়, তবুও সাধারণ সভায় ভোটদান ও 
বিতর্কের দিক থেকে দেখতে গেলে সদস্যরাষ্রগুলির একটি বিশেষ গোষ্ঠির 

উল্লেখ না করে পার! যায়না । এই গোষ্ঠীটি বিশেষ কোন একটি নামে 
পরিচিত নয় । আক্রো-এশীয়, “নিরপেক্ষ” (ব০-৪118060), “উপনিবেশিকতা 
বিরোধী" প্রভৃতি নামে এই গোষ্ঠীকে উল্লেখ করা হয় । এই গোষ্জিভুক্ত 
রাষ্ট্রের সংখ্যা রাষ্্রসংধের মোট সদস্যসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী | 

উপরিউজ্ঞ গোষ্ঠীর সংঘবদ্ধতা সম্পর্কে অনেক সময়ই অতিরপ্রান করা 
হয়ে থাকে | রাষ্ট্রসংঘে বহুবিধ প্রশ্শে এই গোষ্ীতুক্ত দেশগুলি ভিন্ন ভিন 
মত পোষণ করে থাকে | তবুও একথা ঠিক যে, কিছু কিছু বিঘয়ে এরা 
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একই রকমের অনুভূতি ও ধ্যান-ধারণার শরিক | প্রথমতঃ এই দেশ- 
গুলির অধিকাংশই সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত | রাষ্্রসংঘধের আদি সদস্যরাষ্রগুলির 
মধ্যে আফ্রিকার দেশ ছিল তিনটি_মিশর, ইথিওপিয়া ও লাইবেরিয়া ; 
এশিয়া থেকে ( মধ্যপ্রাচ্য বাদ দিয়ে) ছিল চীন, ভারত, ইরাণ ও 

ফিলিপাইনস্ । এই গোষ্ীভূক্ত অধিকাংশ দেশই রাষ্্রসংঘের সদস্যপদ 
অল্লকাল যাবৎ পাওয়ার বিষয়ে সচেতন এবং এদের দৃষ্টিতলগী ও ধ্যান- 
ধারণার ভিত্তিতে যে রাষ্ট্রসংঘ গঠিত হয়নি সে বিঘয়েও এরা সচেতন । 
অতএব সংগঠনের প্রধান অঙ্গগুলিতে প্রতিষ্ঠালাভের প্রশে এই দেশগুলি 
এক মত । তাছাড়া এই গোঠ্ীভুক্ত অনেক দেশই রাষ্রীসংধকে ত্রাতা বলে 

মনে করে ( বিশেষ করে অছিভুক্ত অবস্থা থেকে যে অঞ্চলগুলি স্বাধীনতা 
লাভ করেছে ) এবং পুরোনো মনিবদেশগুলির উপর নির্ভরতা এড়ানোর 
প্রশেও এরা রার্সংধের উপরই সর্বাধিক নির্ভরশীল ৷ সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত 
আফ্রিকা ও এশিয়ার জনেক দেশের কটনীতিবিদগণ রাষ্্রসংঘে স্বদেশের 
প্রতিনিধিত্ব করতে পারার স্বযোগকে সমধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন । 

দ্বিতীয়তঃ এই দেশগুলি জাতীয় অথনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের 
জন্য রাষ্্রসংঘের সহায়তার উপর খুব বেশী নির্ভরশীল । এজন্যই এর' 
রাষ্ট্রসংঘ-প্রদত্ত সবরকম সাহাধ্যে-_কারিগরী, প্রশাসনিক ও আঘথিক-- 
প্রচণ্ড আগ্রহী | এরা চায় যে, রাষ্্রসংঘের সাহাধ্যস্চী অর্বতোভাবে 
সম্প্রসারিত করা হোক এবং রাষ্ট্রসংঘের একটি লগী তহবিল প্রতিষ্ঠার 
জন্য এই দেশগুলি খুব বেশী উৎসাহী । তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে 
নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করার স্থুযোগের মূল্য সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত এই 
সমস্ত দেশের নিকট নিতান্ত কম নয় । স্বাধীনতা লাভের পরেও অনেক 

দিন পধ্যন্ত জাতীয়তাবাদের পূজা অনেক দেশেই চলতে থাকে এবং 
সেদিক থেকে রাষ্ট্রসংঘই এই দেশগুলির পরিচয় প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত স্থান | 
প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের (সবে স্বাধীনতা পেলেও, অত্যন্ত ছোট হলেও 

অথব৷ রাষ্ট্র হিসাবে টিকে থাকার যোগ্যতা না থাকলেও ) একটি করে 
ভোট থাকার জন্য কোন সদস্যরাষ্্ই অবজ্ঞার পাত্র নয় । নিজেদের 

জাতীয় অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই এই সব দেশ ও্পনিবেশিকতা- 
বিরোধা এবং উপনিবেশ সংক্রান্ত নয় এমন সমস্ত প্রশে পুরোনে। 
( গপনিবেশিক ) রাষ্ট্রগুলির বিবাদ সম্পর্ক উদাসীন | তবে এই বক্তব্য 
সর্বতোভাবে সত নয় । কারণ হিসাবে বলা যায় যে, “গণতন্ত্র ও 
সমাজতন্ত্রের মধ্যে আদশগত লড়াইয়ের প্রভাব এই দেশগুলির উপরও 
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পড়েছে এবং এই লড়াইয়ের ফলে এদের এঁক্যেও ফাটল ধরেছে । ইচ্ছা, 
করলেও অবতোভাবে স্তিরপেক্ষ থাকা এই দেশগুলির পক্ষে সম্ভব নয়! 

তাহলে দেখ! যাচ্ছে যে, রাষ্ট্রসংঘ এমন একটি সংগঠন যে সংগঠনের 
সদস্যপদ গ্রহণ করা না করা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের ইচ্ছাধীন | রাষ্ট্রসংঘের 
প্রকৃতি ও এক্তিয়ার চুক্তির মাধ্যমে স্থিরীকৃতি হয়েছে; এই সংগঠনের 
উদ্দেশ্যসমূহ আংশিকভাবে মূল চুক্তিতে (চাগির ) লিপিবদ্ধ হলেও দেখা 
যায় যে, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং সদপ্যরাষ্্রসমহের দাবীর কারণে 
সেগুলির পরিবতন ও বিবর্তন হয়েছে । কিছু কিছু বিষয়ে রাষ্্রীসংঘের 
উদ্দেশ্য যুগান্তকারী হলেও সেগুলি পূরণ করার জন্য সংশিষ্ট রাষ্ট্রের 
অনুমতি ব্যতীত রাষ্্রসংধে কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ এক্তিয়ারে হস্তক্ষেপ 
করতে পারেনা | বিভিন্ন রাষ্ট্রের বৈদেশিক সম্পকের ক্ষেত্রে আন্তরজীতিক 
শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার খাতিরে কিছু কিছু পরিস্থিতিতে সামরিক 
ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকার (দায়িত্বও) রাষ্ীসংঘের আছে । বস্তুতঃ 

চাঁটারবণিত উদ্দেশ্যসাধনে রাষ্ট্রসংঘ সমর্থ হয়নি এবং সদস্যরাষ্রসমূহের 
নিকট এই সংগঠনের অঙ্গীকার ও দাবীর ভিত্তি চার্গির প্রণেতাগণের 
ধারণ) অনুযায়ী পাকা হয়নি । আস্তর্জীতিক নিরাপত্তা রক্ষায় রাষ্্রসংঘের 
ভুমিকা যথার্ভাবে পালিত হয়নি এবং এক্ষেত্রে সংগঠনের ভবিষ্যৎ 
কাধ্যকারিতা সদস্যরাষ্রসমূহের ইচ্ছার উত্বে নয় অথবা সদস্যরাষ্্পমূহের 

ইচ্ছা থেকে পৃথক রাষ্ীংঘের কোন ইচ্ছা নেই | রাষ্সংঘ বিভিন্ন 
সদস্যরাষ্ের মতামত প্রকাশের এবং বিভিন্ন মতামতের মধ্যে সামঞ্রস্য 

বিধানের কেন্দ্র মাত্র | 
উপরিউক্ত বক্তব্য আংশিকভাবেই সত্য, অবাংশে নয়। রাষ্্রসংঘ 

সদস্যরাষ্রসমৃহকতুক স্ষ্ট সংগঠন হলেও এর স্বকীয় সত্তা আছে। 
কিছু কিছু বিষয়ে এই সত্তার স্ফুরণ আমরা দেখতে পাই । প্রথমতঃ 
সদস্যরাষ্ট্রসমৃহ মেনে চলবে এমন কিছু নির্দেশ রাষ্রীসংঘ দিয়েছে এবং 
সদস্যরাষ্্সমৃহ সেগুলি মেনে চলার অজীকারও করেছে। তাছাড়াও, 
স্থিরীকৃত পদ্ধতি অনুসারে আলোচনা ও বিতর্ক করার ব্যবস্থা রাষ্্ীসংঘে 
আছে এবং সেই পদ্ধতি অনুসারে আলোচনা বা বিতর্কের ফল হিসাবে 

বিভিন্ন বিষয়ে মতবাদ (যাকে বাষ্্রসংঘের মতবাদ বলা যেতে পারে ) 

গঠনের সুযোগও রাষ্্রসংঘ দিয়েছে । রাষ্্রসংঘ মূলতঃ বলপ্রয়োগকারী 

সংগঠন না হলেও অন্যায় কাজে লিপ্ত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নৈতিক চাপ: 

( যাঃ অবজ্ঞা কর! দুরূহ ) ত্ঞা্ট করার সামধ্য এর আছে । অতুএর দ্রেখ 
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যায় যে, রাষ্্ীসংঘ আন্তর্জাতিক ক্ষমতার ভারসাম্য উল্টে দিতে ন৷ 
পারলেও অথবা আক্রমণে সংকল্পবদ্ধ ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দূবল রাষ্ট্রকে 
রক্ষা করতে না পারলেও বিভিন্ন প্রশের ব্যায্য এবং শান্তিপূর্ণ নিশ্পত্তির 
অনুকল পরিবেশ গড়ে তুলতে সক্ষম এবং তারজন্য প্রয়োজনীয় 
কটনৈতিক যোগাযোগ এবং আলোচনার ব্যবস্থা রাষ্ট্রসংষে রয়েছে৷ 
সচিবালয়কে, বিশেষ করে মহাসচিবকে, আন্তর্জ।তিক বিবেকের (0০2- 

9০108) প্রতিফলন এবং রাংগ্রসংঘের উদ্দেশ্যপ্রণের মাধ্যম বল। 
যেতে পারে । মহাসচিব ও তার অধস্তন কর্চারীগণ বিবদমান রাষ্টর- 
সমূহের মধ্যে সালিশী করতে পারেন, - প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে 
পারেন, কোন বিঘয়ে উৎসাহ দান করতে পারেন এবং সতর্ক করতে 
পারেন । তবে সংশ্লিষ্ট রাষ্্রসমূহের সহযোগিতার উপরেই তাদের 
কার্যকারিতা নির্ভরশীল | এপধ্যন্ত অজিত কৃতিত্বের ভিত্তিতেই বলা 
চলে যে, রাষ্ট্রসংঘের স্বকীয় সত্তা আছে; বল! যেতে পারে যে, সেই 

সত্ত। সদস্যরাষ্্সমূহকে একত্রিত করলে যা' হয় তার চেয়ে বড়। তবে 

কতখানি বড় তা" এখনও অনিশ্চিত । পরিসমাপ্তিতে বলা যায় যে, 

রাষ্ট্রসংঘের যাত্রা সবে শুরু হয়েছে.। চার্টারবণিত উদ্দেশ্যসমূহ পরণে 
রাষট্ীসংঘ সমর্থ হবে কিনা তা নিভর করে সদস্যরাষ্্রসমূহের পারস্পরিক 
সম্পর্কের গতি-প্রকৃতির উপর এবং নিজেদের স্থষ্ট সংগঠনকে সফল করে 
তুলতে সদস্যরাই্রসমূহের প্রচেষ্টাগত সততা ও নিষ্ঠার উপর | 
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আমরা, রাষ্ট্রসংবভুক্ত জাতিসমূহ, দৃ়প্রতিজ্ঞ-_যুদ্ধের যে অভিশাপ আমাদের 
জীবনকালেই দূবার মানবজাতির অবর্ণনীয় যন্ত্রণার কারণ হয়েছে সেই যুদ্ধজনিত 
ভয়াবহতার কবল থেকে আমাদের উত্তরপুরুঘদের মুক্ত রাখার জন্য, এবং 
মানুষের মৌলিক অধিকারে, ব্যক্তির মধ্যাদা ও যোগ্যতার উপরে, 
স্্ী-পুকঘের সমান অধিকারে এবং ছোটবড় নিবিশেষে সমস্ত জাতির সমান 
অধিকারে, আমাদের বিশ্বাস অটুট রাখার জন্য, এবং 
ন্যায়বিচারের উপযোগী এবং চুক্তি ও আন্তর্জীতিক আইনের অন্যান্য উৎস- 
সমৃহসম্ভৃত দায়ের প্রতি যোগ্য সন্মান প্রদর্শনের উপযোগী পরিবেশ গড়ে 
তোলার জন্য, এবং 

বৃহত্তর ম্বাধীনতার কাঠামোর মধ্যে সামাজিক প্রগতি ও উন্নততর জীবনমান- 
কল্পে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার জন্য, এবং 
এই উদ্দেশ্যসমহের বাস্তবরূপায়ণকল্পে সহনশীলতা৷ ও শান্তির মধ্যে হিতৈধী 
প্রতিবেশীর মত পারস্পরিক জীবনযাপন করার জন্য, এবং 
আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে আমাদের শক্তিকে এঁক্যবদ্ধ করার 

জন্য, এবং 
কিছু নীতি ও প্রণালী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাবিক স্বার্থের প্রয়োজন ব্যতীত 
সামরিক শক্তির প্রয়োগ নিষিদ্ধ করার জন্য, এবং ্ 
সমস্ত জাতির সামাজিক ও অর্থটনতিক উন্নতিকঙ্লে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের 
ব্যবস্থাপন। প্রয়োগ করার জন্য লক্মিলিতভাবে আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে 
যাওয়ার প্রশ্ে সংকল্পবদ্ধ | 

সেজন্যই, সানৃক্রান্সিস্কো৷ শহরে সমবেত প্রতিনিধিবগ তাঁদের নিজ নিজ 
সরকারকর্তৃক আরোপিত ক্ষমতার আইনসম্মত ও সাবিক প্রয়োগের বলে 
বতমান চাটারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করছেন এবং রাষ্্রসংঘ নামক 
একটি আস্তর্জীতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করছেন । 

0০74১৮1587২ | 
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প্রথম ধ্যান 

উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহ 
1 নম্বর ধারা । ূ 

রাষ্ট্ীসংঘের উদ্দেশ্যসমুহ হচ্ছে £- 
1. আন্তর্জীতিক শাস্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং তার জন্য 2 

কাধ্যকরীভাবে সমষ্টগত ব্যবস্থা অবলম্বন করে শান্তির প্রতি হুমকী বন্ধ করা 

এবং অপসারিত করা১ আগ্রাসী কাধ্যকলাপ দমন কর] এবং অন্যান্য প্রকারে 

শাস্তিতঙ্গ হলে তা দমন করা ; এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে ও ন্যায়বিচারের 
নীতি ও আসন্তর্জীতিক আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে শান্তিভঙক্গের কারণ 
হতে পারে এমন সমস্ত আন্তর্জীতিক বিরোধের অথবা পরিস্থিতির ব্যাপারে 
সামঞ্জস্য বিধান ও নিষ্বত্তি সাধন করা ; 

2, সমস্ত জাতির সমান অধিকারের ও আবস্মবনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নীতির 
প্রতি সন্্ানের ভিত্তিতত বিতিন্ন দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে 
তোলা এবং অন্যান্য যথাযথ ব্যবস্থা অধিগ্রহণের মাধ্যমে বিশ্বজনীন শাস্তি 

শতিশালী করা : 



3, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অথবা মানবিক ধরণের সমস্ত 
আন্তর্জীতিক সমস্যার সমাধানে এবং বর্ণ, স্ত্রী-পুরুঘ, ভাঘা এবং ধর্ম 
নিবিশেঘে মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সন্মান 
প্রদর্শনের ক্ষেত্রে উন্নতিসাধন এবং উৎসাহক্ধানের জন্য আন্তর্জাতিক পধ্যাঘয় 
সহযোগিতার ব্যবস্থা করা ; 

4, উপরিউক্ত মস্ত সার্বজনীন উদ্দেশ্য সাধনকল্পে বিভিন্ন দেশের 

কার্যধারার মধ্যে সমনৃয়সাধনের কেন্ত্রন্থল হওয়া | 
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200)01176 605 70711650 20015 00 11006156116 17 10910615 710101 
215 98560018115 ড7101010-086 ৫01065010 10115010001 01 209 5196 
01 81081] 1600176 11)6 1$610)0615 10 510101 5001) 1090515 €০ 
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2 নম্বর ধারা । 
1 নম্বর ধারায় বণিত সমস্ত উদ্বেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্রসংঘ এবং সমস্ত 

সভ্যরাষ্ট্র নিয়োলিখিত নীতিসমূহ অনুসারে কাজ করবে 
1, রাষ্ট্রসংঘ এর সমস্ত সভ্যরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বগত সাম্যের নীতির 

উপর ভিত্তিশীল | 
2. যাতে সমস্ত সভ্যরাষ্্রই. রাষ্্ীসংধের সভ্যপদজনিত অধিকার ও 

সুবিধা ভোগ করতে পারে সেজন্য সমস্ত সতভ্যবাষ্ট্র বর্তমান চার্টার 
অনুসারে অঙ্গীকারকৃত দায় বিশ্বস্তভাবে পালন করবে ৷ 

3, সমস্ত সভ্যরাষ্ট্ট তাদের সব আন্তর্জাতিক বিরোধের নিষ্বত্তি 

এমনভাবে করবে যাতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা এবং ন্যায়বিচার 
বিপন না হয় | 

4. সমস্ত সভ্যরাষ্ী তাদের আন্তর্জীতিক সম্পকের ক্ষেত্রে শক্তিপ্রয়োগ 
করা ব৷ শক্তিপ্রয়োগের হুমকী দেওয়া থেকে বিরত থাকবে--যাঃ কোন 
রাষ্ট্রের ভুখগ্গত সংহতি বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরিপশ্থী অথবা 
অন্য কোনপ্রকারে রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্যসমূহের সাথে সঙ্গতিহীন । 

5, বতমান চাির অনুসারে গৃহীত সমস্ত ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সমস্ত 
সত্যরাষ্ট্র রাষ্্রসংঘকে সর্তোভাবে সাহায্য করবে এবং এমন কোন রাষ্ট্রকে 
সাহায্দান থেকে বিরত থাকবে যার বিরদ্ধে রাষ্ট্রসংঘ শাস্তিভক্ 
নিবারণমূলক ব্যবস্থা বা শান্তিবলবৎমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে । 

6. রাষ্ট্রসংঘ এমন ব্যবস্থা করবে যাতে রাষ্ট্রসংঘের সত্য নয় এমন 
সমস্ত -রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যতটা প্রয়োজন 
এই' নীতিসমূহ অনুসারে কাজ করে । 

7. বতমান চাটারের অন্তর্গত কোন কিছুর বলেই রাষ্্রসংধ এমন কোন 
বিঘয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারবেনা যে সমস্ত বিষয় সর্বতোতাবে কোন 
দেশের আভ্যন্তরীণ এক্ডিয়ারে পড়ে অথব। সেই সমস্ত বিঘয় বর্তমান চার্টার 
অনুসারে নিষ্ত্ি করার জন্য রাষ্ট্রসংঘে উপস্থাপিত করার কোন বাধ্য” 
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বাধকতাও কোন সভ্যরাষ্ট্রের থাকবেনা ; কিন্তু এই নীতি চাঠারের 
সপ্তম অধ্যায় অনুসারে গৃহীত কোন শান্তিবলবত্মূলক ব্যবস্থার অন্তরায় 
হবেনা | 

০1778 1 

81670796798] 
4$16016 3, 

[105 01181081 2461000515 ০ 06 10101660 801019 50911 0৩ 
₹€105 512055 ভা10101)১ 10817056 091610102050 1) 006 10101050 2110105 
01106161006 01) 1101091121101181 01091012901017 2 92 77181701500, 
+€01. 11251176 70155101519 51060 06 19019180101) 0 01015 
ব৪010105 01 3217091/ 15 19425 518) 006 791656106 €51081651 2100 

1810 10 10 ৪০০01081106 10) /£১10015 110, 

ভ্িতভীল্ অন্তাম্ত 

সভ্যপদ্ 

3 নম্বর ধার! । 

যেসমস্ত রাষ্ট্র সানৃফ্রান্সিক্কো শহরে অধিষ্ঠিত সম্মিলিত জাতিসমহের 
আন্তর্জাতিক সংগঠন সংক্রান্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণপূৰক অথবা তৎপূর্বে 
সন্মিলিত জাতিসমূহের 1942 খুষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারীর ঘোঘণীয় 
সাক্ষরদানপূৰক বর্তমান চারে স্বাক্ষর করছে এবং 110 নম্বর ধারা 
অনুফায়ী বর্তমান চার্টার অনুসমর্থন করছে, সেই সমস্ত রাষ্ট্রই হচ্ছে 
রাষীসংঘের আদি সভ্য । 

81006 

1. 11600001510 10 005 00160 20109120515 0১97) 1০ 211 
40067 05206-10%176  518058 ড71)19) 2০০99 75 ০1158610105 
90111911060 £) 005 10199617 00119101 2110১ 19 01৩ 10020106100 ০: 
006 012591012906015 815 9016 8100 711117086০0 09105 ০006 01999 
40118200288, 

25. পু 80201551001 2100 9001) 90816 60 2060050151710 20 
হ1৬ 00150 ই 2170715 জ1] ৮৩ ০৬০০৫ ৮9 8 ৫5089108. 0 2৩ 
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5606191 498610001/ 19০00 06 16001001061)091101) ০06 0116 95০301119 
০০01)011, ্ 

4 নম্বর ধারা । 
1, অন্যান্য শান্তিপ্রিয় রাইীসমূহ* যারা বতমান চার্টারকর্তৃ্ক 

আরোপিত দায় স্বীকার করবে এবং যারা রাষ্্রসংষের বিবেচনায় উক্ত দায় 
পালন করতে সক্ষম এবং ইচ্ছক সেই সমস্ত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও রাষ্্রসংঘের 
সদস্যপদ উন্মুক্ত থাকবে । 

2, এধরণের কোন রাগের বাষ্রীসংঘের সদস্যপদপ্রাপ্তি নিরাপত্তা 
পরিষদের স্ুপারিশক্রমে সাধারণ সভার সিদ্ধান্তে কাধ্যকর হবে । 

.4261019 5, 

4৯ 11610961০01 006 00101060 200178 86911750 17101) 10155910036 
401 61)0910961076176 80010101089 0961 (21610 05 005 9901165 0001101] 
2199 06 81510919060 (017) 11)6 65610180০01 (15 1151765 8100 10115119665 
01 17)611106151)10 0% 1175 96106191 49591701019 01001) 0106 16001001061)” 
80101) ০? 015 92০1169 00917011. 0115 95%610155 01 00959 1121115 
8100 10715116565 17885 ০৩ 169910760 05 1135 ১6০৮1165 0001001], 

5 নম্বর ধারা । ৃ 
যি কোন সভ্যরাষ্ত্রের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিঘদ শাস্তিভঙ্গ নিবারণমূলক 

অথবা শান্তিবল্বৎমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে তবে সাধারণ সভা 
নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে উক্ত রাষ্ট্রের সভ্যপদজনিত অধিকার ও 
স্বিধাসমূহের তোগ সাময়িকভাবে নাকচ, করতে পারবে । নিরাপত্ত। 
পরিঘদ উক্ত অধিকার ও সুবিধাসমূহের ভোঁগি পুনরুদ্ধার করতে পারবে | 

4710016 6, 

4 11010805106 005 1000105 [8110105 /10101) 1729 1061518151011% 
1919060 006 1111010155 ০0100817060 27) 11)5 [016596100 0০1091667 1085 
৩ 6512061150 টিটো] 006 91891012900 65 005 03911615] 4১9558315 
1001) [116 1600001061)0961010) ০01 (116 89081165 0০০0810011, 

ক জন্বর ধারা । 
যদি কোন সভ্যরাষ্রী বতমান চার্টারভুক্ত ' নীতিসমূহ ক্রমাগত ভঙ্ষ 

করে তবে নিরাপত্তা পরিষদের স্ুুপারিশক্রমে সাধারণ সভ। উক্ত সভ্/রাষ্্রকে 
বাষ্্রসংঘ থেকে বহিষ্ষার করতে পারবে । 



07/৮751২ 

07809 : 

80016 7. 

1,771916 816 68861191760 ৪5 076 0111001021 0109178 ০? 06. 
7[701060 1801005 : 2 061161581 4856170157 ৪ 9900110 (0000011, 
৪1) 78001001010 2110 900191 00811011) ৪. 11056595111 00010011) 217. 
[10051091101081 0০০00]. 01 0090106১ 110 ৪ 99016181181. 

2, 9001) 505101819 0:8815 25 108 6৩ (00110 1)6099581/ 179 
66 650801151060 17) 90001091106 ৮/101) 0106 10165610% 01781101, 

তৃতীস্স অম্যান্ত 

অগসনুহ 

1 নম্বর ধারা। 

1, রাষ্রসংঘের স্থাপিত মৃখ্য অঙগসমূহ হলে৷ £ একটি সাধারণ সভা, 
একটি নিরাপত্তা পরিষদ, একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদ, একটি 

অভি পরিঘদ, একটি আস্তর্জীতিক বিচারালয় এবং একটি সচিবালয় | 
2, প্রয়োজনবোধে কিছু অনুপ্রক অঙ্গ বতমান চাার অনুসারে প্রতিষ্ঠা 

করা যেতে পারবে । 

৯1016 8. 

116 01150 1২9610715 51)11 [01900 110 165011001015 07. 1119. 
6118101115 01 001) 900 %102061) 10 70816101906 11) 21) ০21980119 
8100 87091 00110110109 ০01 6009116 11) 165 [01110010021 2100 5৮- 
810181 0182105, 

৪ নম্বর ধারা । 

রাষ্্রসংধের মুখ্য ও অনুপ্রক অঙ্গসমূহে যেকোন পদে অংশগ্রহণ করার 
ব্যাপারে রাষ্্রসংঘ শ্ত্রীপুরুঘের মধ্যে একই ধরণের অবস্থায় কোন যোগ্যতাগত 
বৈঘম্য আরোপ করবেনা । 



0174৯7৮772২ 2৬ 

2180 05670619) /859০111)15 

(07717091607 

4৯161019 9, 

1. 21765 05691061581] £55910015 517811 09205190০01 211 0176 14161000214 

01 076 01015 2/10199, 

2,15801) 7791001091 51791] 179৬6 1000 10016 11780 ৬০ 1৩. 

[0169610620%55 11) (106 036109181 48559100019, 

চত্তর্থ অসগ্থ্যান্ত 

সাধারণ সভা 

গঠন 
9 নম্বর ধারা । 

1. রাষ্্রসংঘের সমস্ত সদস্যরাষ্্রকে নিয়ে সাধারণ সভা৷ গঠিত হবে | 
2, কোন সদস্যরাষ্ট্রেরই পাঁচজনের বেশী প্রতিনিধি সাধারণ সভায় 

থাকবেনা | 

[70710610705 8100 1১০০: 

£761015 10. 

শ)5 05109191 48558100015 1008 0180059 20 00065010195 ০01 
8109 10090519 51001 005 5০০08 ০৫ 075 01559106 01081191০01 
16198017660 006 10059152100 010610109 017 2179 0158109 [910%109৫ 
101 1 [16 70165617 (01916612110 60906 ৪9 100৮1090118 
4১101016 12১ 179% 208106 15001117)617019010119 [০ 1116 17461702:5 ০1 
6105 0121050. 8010179 ০: 60 005 9900116% 01001] ০01 ০ ০০৫ 
010 21) 9001) 0005610105 01 107960615, 

কার্ধ্যসমূহ ও ক্ষমতাবলী 
10 নম্বর ধারা । 

12 নম্বর ধারায় বণিত ব্যতিক্রম ছাড়া বর্তমান চাগিরের এজিয়ারের 



234 রাষট্রসংঘ 

যাবতীয় প্রশ সম্পর্কে বা বিষয় সম্পর্কে অথবা বর্তমান চার্টার অনুযায়ী 
প্রতিষ্ঠিত রাষ্্রসংধের যে কোন অঙ্গের কাধ্যসমূহ বা ক্ষমতাবলী সম্পর্কে 
সাধারণ সভা আলোচন! করতে পারবে এবং উক্ত বিষয়াদি অথব! প্রশাদি 
সম্পকে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যারাষ্রসমূহের কাছে অথবা নিরাপত্তা পরিঘদের 
কাছে অথবা উভয়ের কাছেই সুপারিশ পেশ করতে পারবে | 

41795 11. 

1,009 05106181 495617)019 1085 ০01191091 10139 56700121 
11110010195 ০0৫6 ০০9০0196190101) 11) 1116 10911006081105 ০? 11906179002] 
196295 2120 : 96090110559 11701001118 0069 70111010195 50551101106 
40198177021776170 2100 006 16501920101) 01 2110811061005১ 2100 108 12)9.0:9 
199012210610090101)9 ৮101) 16591] 60 57001) 19117010165 €০ 39 
41210700915 01 10 (06 9900110 €০০1)01] 01 6০ ৮০), 

20105 03910918] 4৯599100019 1009 ৫150055 ৪179 00069010199 
61810175100 606 1208111651021)069 06 10191119600] 09৪০৪ 80 
96001115 0107081)6 ০০০:৪ 10 05 20 11610061০01 (116 701716 
[৪(10175১ 01 09 106 ১০110 0০11011, ০01: 057 ৪ 58695 ৮1710) 
49 10 2 112100061 ০0? 05 0101660 9110105 11) 90900108796 
"৮10 £10016 355 70219819101) 2১ 2100১ 9০০0৮ &5 [10৮1060 17) 
4১101019125 20989 20815 1500100061092,0101)5 চ/10) 55810 60. 
৪10 5001) 00095610175 10 6175 50805 ০: 869055 ০010960860 01 10 

(7৩ 99০017165 001001] 01 (0 6০0১ £05 5001) 00811017১01) %/1)101) 
8001010 15 106965925১ 91911 06 16191160 60 006 ১9০8115 0০010011 
৮০ 006 02106181 4১959110019 9100)91 0910916 01 8661 01500551013, 

35.00105 39106121 /১559100019 1085 ০91] 015 26061061011 0: 006 
59০0]1 0০091001] 10 51091010105 ৮710101) 816 1110515 (০ 6120917561 

110061702610291 176206 8190 96০0110%, 

40106 10051618017 075 036700181] 4956107015 56 1011, 10 
1015 41091650811 1700 1110010 6155 89179181 5০০০ 01 4১101016 10, 

&হ2 নসর ধারা । 

1. সাধারণ সভা আন্তর্জাতিক শাস্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে 

নিরস্্ীকরণ এবং অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের নীতিপমূহসহ আন্তর্জীতিক সহযোগিতার 
সাধারণ নীতিসমূহ বিবেচনা করতে পারবে এখং উক্ত নীতিসমূহের 
ব্যাপারে বাষ্ট্ীনংঘের সদস্যরাষ্রসমূহের কাছে ব নিরাপতা পরিষদের কাছে 
অথব! উভয়ের কাছেই সুপারিশ পেশ করতে পারত । 



সাধারণ সভা 235. 

. 2, ক্লাষট্ীসংধের কোন সদস্যকর্তৃক অথবা নিবাপত্া পরিঘদকতৃক 
অথবা বউমান চাগারের 35 নম্বর ধারার 2 নম্বর উপধার! বলে রাষ্রসংষের 

সদস্য নয় এমন কোন৷ রাষ্ট্রকর্তৃক আন্তর্জাতিক শাস্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা 
সংক্রান্ত কোন বিষয় সাধারণ সভার সম্মুখে আনীত হনে সাধারণ সভা 
12 নম্বর ধারায় বণিত ব্যতিক্রম ছাড় উক্ত বিষয়ে আলোচনা করতে 

পারবে এবং সংশ্রিষ্ট রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহের কাছে অথবা নিরাপত্তা পরিষদের 
কাছে অথবা উভয়ের কাছেই উক্ত বিষয়ে সুপারিশ পেশ করতে পারবে | 

এক্প ধরণের কোন বিষয়ে রাষ্রসংঘকত্তক কোন ব্যবস্থা অবলম্বন 
করতে হলে সাধারণ সভা আলোচনার আগে অথবা পরে উক্ত বিষয় 
নিরাপত্তা পরিষদের কাছে পেশ করবে । 

3. আন্তর্জাতিক শাস্তি ও নিরাপত্তাকে বিপন্ন করতে পারে এমন 
সমস্ত পরিস্থিতির প্রতি সাধারণ সভ। নিরাপত্তা পরিঘদের দৃষ্টি আকধণ 

করতে পারবে । 
4. এই ধারায় বণিত সাধারণ সভার ক্ষমতাবলী 10 নম্বর ধারার 

সাধারণ এক্তিয়ারের উপর সীমা আরোপ করবেনা । 

4৯৮0109 12. 

1. 17116 110০ 9900115 0081101] 15 65910151106 11) 1681)20 
01 21) 0151)01165 01 510081101) 0116 [01001010175 899151060 0 1 11) 
(06 10195100 00178151 005 06106191 £55210015 510211 100 10885 
80 160010010)6170901015 510]. 195810 10 0026 0150866 ০01 5169৪. 
1017 0101955 019 99০0110 00010011 50 16009505, 

2,00176 990161815-0350612] 10) 005 90186106০01? 016 
98001165 €0910011, 511911 1700 1115 €05061981 4১956100015 ৪ 
5801) 5698101) 01 210% 10966615 19126155 €0 1116 107911661121706 01 
100617)81101081 06995 8100 86001165 ড/1)101) 915 65178 ৫6216 
ক/101) 05 0106 9900115 0০011011217 811811 5100119119 1700 
€০ 09106181 £১55610015 ০1 085 81651006515 0? 005 010105৫ 
[ব8010175 16 006 06576121 4১8561215 19 1006 1) 96591012১ 11107100196615 
5 96011105 0০0010011 068595 €0 681 710) 5001) 108200619, 

॥2 মন্বর ধারা । 

1, বতমান চার্টারকততৃক আরোপিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে 
নিরাপত্তা পরিষদ 'কোন আন্তর্জাতিক বিবাদ বা কোন পরিস্থিতি বিবেচনা 

করতে থাকলে সাধারণ সভা উক্ত বিবাদ বা পরিস্থিতি সম্পর্কে কো 



236. . রাষট্রংঘ 
অআপারিশ পেশ করতে পারবেনা. যদি নিরাপত! পরিঘদ অনুবূপ অনুরোধ 
না করে। 

2, আন্তর্জাতিক শাস্তি ও নিরাপত্তার সাথে জড়িত কোন বিষয়াদি 
নিরাপত্ত। পরিঘদের বিবেচনাধীন থাকলে মহাসচিব নিরাপত্তা! পরিঘদের 
অনুমতিক্রমে সে সম্পর্কে সাধারণ সভাকে প্রত্যেক অধিবেশনে অবহিত : 
করেন এবং উক্ত ধরণের বিষয়ে নিরাপত্তা পরিঘদের কাধ্যকলাপ বন্ধ 
হওয়ার সাথে সাথে তা? সাধারণ সভাকে অথবা যদি সাধারণ সভার 
অধিবেশন না চলতে থাকে তবে সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে অবহিত করবেন । 

160016 13. 

1. 7105 0610919] /85610015 81781]1 11010909 80001699 2:00 17919 
190011010761709610115 101 (115 70100399 ০0৫ £ 

(9) 10101001116 11701096101] 00010919001) 11) 1106 70110091 

9610 2110 6100001851115 05 01095555159 ৫6610106176 ০0৫ 
8176611196101281 12৬ 2100 19 ০০৫19081010 ; 

(0) 101017)0111)6 10691190101791 ০০901961:81101) 11) (109 9০011017010 
5০9০181১ 08160181) 900090101091 2110 1762101) 6105১ 2170 99951501106, 

10 015 15211280101) ০01 10172) 11517092110. 1011097610021 0690:0100 
01 811 ছা1011006 01900011010) ৪89 (0 12909, 58, 19106089১, ০1 

101151017, 

2০201051000 155001091011101535 791100101055 200 100%915 
০1 0176 (3610619] 48586001015 ৮7101) 1551060% 10 11098109175 1109111101790 
10 091982101) 1009) 2০০৬০ 816 89% 1016) 11) 0০118100515 15৫ 2100 5. 

£5 নম্বর ধারা । 

1, এতোদ্েশ্যে সাধারণ সভা আলোচনায় উদ্যোগী হবে এবং সুপারিশ 
করবে £ 
8) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জীতিক সহযোগিতার উন্নতি এবং 
আস্তর্জীতিক আইনের ক্রমান্বিত উন্নতি ও উহাকে লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে 
উৎসাহ দান; 

৮) অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে 
আন্তর্জীতিক সহযোগিতার উন্নতি এবং জাতি, স্ত্রী-পুরুঘ, ভাঁঘা বা ধর্ম 
নিবিশেষে মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা আদায় করার ব্যাপারে 
সাহাধ্য করা । র 



সাধারণ সভা 237 

2, উপরে « উল্লিখিত 10৮) অনুচ্ছেদে বণিত বিষয়াদির ব্যাপারে 
সাধারণ সভার অন্যান্য সমুদয় দায়িত্ব, কাধ্য ও ক্ষমতা নবম এবং দশম . 
অধ্যায়ে বণিত আছে। 

.4811915 14০ 

5001609 10 16 01051510179 ০0 4১101019 12, 06 03606151 
১8901119108 15901211)010  109990199 107 00৩ 06৪০9001 

20109170116 07 81৮ 5100961017১ 1698101655 ০06 01181), 10101 
1 09617511161 10 12010911 [0৩ 810612] চ1616816 ০1 2151015 

16191610115 21000116 178001095১ 110100105 :91008110108 1690111176 00) 
৪. 51018601010 ০06 005 71051510175 ০01 016 1199010 01781161 560108 
0161) 016 70195952170 1791110010155 ০৫ 0)6 77016650 ট৪10715, 

14 নম্বর ধারা । 

যেকোন পরিস্থিতি, তার উৎস যা-ই হোক না কেন, যা; সাধারণ কল্যাণ 
অথবা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্পূণ সম্পর্ককে ব্যাহত করতে পারে 
অথবা বর্তমান চার্টারের উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহ সম্পকিত বিধানাদি 

ভঙ্গের জন্য যে পরিস্থিতির উদ্ভব, সেসমস্ত পরিস্থিতির শান্তিপূর্ণ সামঞ্জস্য 
বিধানের জন্য 12 নম্বর ধারার বিধানাদি সাপেক্ষে সাধারণ সভা কাধাক্রম 
স্থুপারিশ করতে পারবে । 

/80%61০16 £5, 

1.17005 0910918] 4১55610019 91781] 16061%6 8110 001051001 
8117021 2170 51069018] 16100119 2017 (116 9900116/  €0০0017011 ; 
11656 151001719 51911 11101096 ৪1) 2.000011 ০01 (16 1069,501:99 

109 06 56০11 0০907011 1799 06010909001) ০: (21517) 0০ 

10981101911) 10161779110108] [05808 8100 92001:119, 

2,765 09106181] 459910015 87811 169615০ ৪110 001091091. 

16100115 2010) 01161 010915 01 11)6 7101660 1810015. 

15 নম্বর ধারা। 

1. নিরাপত্ত। পরিষদকর্তৃক প্রেরিত বাঘিক অথবা বিশেষ প্রতিবেদন 
সাধারণ সভা গ্রহণ করবে এবং বিবেচনী করবে ; এই সমস্ত প্রতিবেদনের 
মধ্যে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপতা রক্ষাকয্পে নিরাপতা পরিঘদকতৃূক 
গৃহীত কাধ্যক্রমের সিদ্ধান্ত বা কৃতকাধ্যের খতিয়ান অন্ততুঁজ থাকবে । 
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2. রাষ্ট্ীসংঘের অন্যান্য অঙ্গসমূহের কাছ থেকে সাধারণ সভা 
প্রতিবেদন গ্রহণ করবে এবং বিবেচনা করবে । 

881০15 16. 

[116 039106121 £95612019 91021] 10910017 9001) 110010178 চ/101) 
1557990০006 11016177261010921 08506651010 5552] 88 216 
855120601০0 16 00061 0109196675 50] 800 50]]], 11001001785 106 
9100109521০? €)5 10515651811) 21561009105 10091 21695 1701 
06818179160 85 90266210, 

15 নম্বর ধারা । 

দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়বলে সাধারণ সভার উপরে ন্যস্ত অথচ সামরিক 

দিক থেকে গুরুত্বপূ্ণ বলে স্থিবীকৃত নয় এমন সমস্ত এলাকার জন্য 
অছিচুজির অনুমোদনসহ আন্তর্জাতিক অছিব্যবস্াজনিত কাধ্যাদি সাধারণ 
সভী৷ সম্পন্ন করবে । 

$&৮06019 17, ূ 

1. 1075 099100181 /£55610615 81911 001751001. 200 21010৮০ 0119 
0৫856 01 06 01590128110], 

2,1005 920210599 01 006 0:521012801010 51091] ০9 0০9106 ০% 

006 416100619 85 20010101060 05 609 030159121] 495610019, 

3, [105 039106181 4১596100019 91911 001091061 2190 201910%6 21) 

ছি12110191] 2110 09086121% 217:2105617)91005 ৮711) 99601811790 8.29170163 
1661160 1০9 11) 4101016 57 8100 51191] 952100116 :01)6 2:৫11011015- 
62656 008605 ০৫ 9001) 51960181125] 2:26110195 10] &, 5197 10 
177910175 1600]2109110910009 10 016 85110195 00100811090. 

17 নম্বর ধারা । 

1. রাষ্্রসংঘের বাজেট সাধারণ সভা বিবেচনা এবং অনুমোদন করবে | 
2, রাষ্ট্রসংধের ব্যয় সাধারণ সভাকতৃক স্থিরীকৃত ব্যবস্থানুযায়ী 

সদস্যরাষ্ট্রসমূহ বহন করবে। 
3, 5? নম্বর ধারায় উল্লিখিত বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির সাথে অর্থ সংক্রান্ত 

বা বাজেট সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি সাধারণ সতা বিবেচনা ও অনুমোদন করবে 
এবং সংশিষ্ট সংস্বাগুলির নিকট সুপারিশ পেশ বরার উদ্দেশ্যে এই সমস্ত 
বিশেঘজ্ঞ সংস্থাগুলির প্রশাসনিক বাজেট পরীক্ষা করবে । 
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১1।11117 

48117015 18. 

1, 16801) 11610081 01 009 96106191 £১552121015 91)2811 1096 0110- 
06৩, 

2, 10998510108 ০ 6106 0609181  £১89010015 010. 11231901211 
01095110175 810911 09 17206 ৮০ 2 (51০-071105 10910110 ০ 1106. 
1101070919 101656101 2100 %061076,1110656 00995010199 51781] 1001006 : 
160017710)01)0210175 ৮7100) 1651060 1০0 (116 2109170661021006 01 11861 
11986101021 0০806 2170 560111109। (1)6 91201101 01 1116 1001)-199107)9176101 
17061110615 ০06 60০ 96০001169 0০910011,) 006 91600100 ০0? 1৩ 
10617)0919 0 (116 10010010710 98100. 909০191 00910011) 1106 61606101), 
06:1116 17910109519 ০06 (05 10565651710 0০9810011] 10) 20০90109110 
1101) 081861811) 10০) ০06 4১10015 86, 1106 80070155101) 91 186%+ 
11611106515 [০ 676 0101660 2010105) 1106 95506105101 ০0? 0116 

11510052100 10115115555 ০01 175170915101। (06 6200191091) ০% 
1/16100675, 00686109175 161810100 €০ 116 00619861010 01 006 89166 
51010 5556610), 9100 000556215 07065610105, 

3». 10901510708 010 0101191 01099010175, 172010106 0105 09661000118 
(101) 01 20161011921 08162017165 ০৫ 0936101)5 (০ 06 ৫9০1064 09 
৪ (1০-0101105 109)0115, 517911 09 1086 6 ৪ 1791011/ ০01 605. 
[1161070619 101656171 2780 ৮০11170, 

ভোট ব্যবস্থা 
£8 লব্ধর ধারা । 

1. সাধারণ সভার প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের একটি করে ভোট থাকবে । 
2, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত উপস্থিত ও ভোটদানরত 

সদষ্যদের দৃই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে হবে । এধরণের বিঘয়ের 
মধ্যে থাকবে ; আন্তর্জীতিক শান্তি ও বিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যাপারে 

সুপারিশ, নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যদের নিবাচন, অর্থনৈতিক 
ও আামাজিক পরিষদের সদস্যদের নিবাচন, 86 নম্বর ধারার 16০) অনুচ্ছেদ 
অনুসারে অছি পরিঘদের সদস্যদের নিরাচন, রাষ্রসংঘে নতুন সদস্রাষ্রের 
অন্তর্ত,ক্তি, সদস্যপদজনিত" অধিকার ও স্মুবিধাদির সাময়িক প্রত্যাহার, 
কোন সদস্যরাষ্ট্রের রাষ্ট্ীসংঘ থেকে বহিক্ষার, অছিব্যিস্থা পরিচালনাগত 
প্রশ্শাদি এবং বাজেটসংক্রান্ত প্রশ্বাদি | 

3. অতিরিষ্ত কোন কোন্ ধরণের বিষয়ে দুই-তুর্তীয়াংশের সংখ্যা- 
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গরিষ্ঠতায় সিদ্ধান্ত হবে তা* স্থিবীকরণসহ অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত উপস্থিত 

এবং ভোটদানরত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে হবে । 

১৯11106 19, 

4৯ 10610106101 10115 [0101090 18110105 10101) 19 11) 21716215117 
0১9 70851106106 06 105 209100121 ০091061906101005 00 006 01590129110 
48121] 17956 100 ৬০6৩ 11) 1106 (50106121 4১599110015 11 1009 200011 
০ 19 215215 900815 01 95%09905 (16 21770011601 06 ০০010101- 

₹0010109 06 200) 10 001 016 [0:9090118 (০ [01] 9০929, 
115 09106191 4956100019 1099১ 1065%01011619855 70610016 90০1. £. 

11617009160 5069 1 16 15 592615990 0126 1106 [91100176 €0 192. 15 
06 €০ 00100160175 0950100 116 9010601 ০01 06 7 911091.. 

19 নম্বর ধারা । 

যদি কোন সদস্যরাষ্্রের রাষ্রসংঘকে দেয় টাকা বকেয়া হয় এবং 
যদি বকেয়া টাকার অঙ্ক উক্ত সদস্যরা্ীকতুক রাষ্্রসপ্ঘকে পূর্বের দুই 
বৎসরে দেয় টাকার অঙ্কের সমান বা অধিক হয়, তবে উক্ত সদস্য- 
রাষ্ট্রের ভোটদানের অধিকার থাকবেনা । অবশ্য সাধারণ সভা যদি 
এই মর্মে সন্তষ্ট হয় যে টাকা না দিতে পারার কারণ সংশিষ্ট সদস্য" 
রাষ্ট্রের আয়ত্তের বাহিরে তবে সাধারণ সভা উক্ত সদস্যরাষ্্রকে ভোটদানের 
অনুমতি দিতে পারে ৷ 

₹১0০৪076 
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কার্ধাপ্রণালী 
29 নম্বর ধারা । ৃ 

সাধারণ সভ! নিয়মিত বাৎসরিক অধিবেশনে এবং প্রয়োজন” হলে 
বিশেষ অধিবেশনে মিলিত হবে | নিরাপত্ত পরিঘদের অথবা রা্ট্রসংঘের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরাষ্ট্রের অনুরোধক্রমে মহাসচির সাধারণ সভার বিশেষ 
অধিবেশন আহ্বাণ করবেন | 
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4718019 21, 

16939106181 4১559100615 91891] 20006 165 ০02 28158 ০0৫ 

9109০090016, 10 81981] ০16০6 165 75195109100 101 5201) 59991018, 

21 নম্বর ধারা । 

সাধারণ সভা এর নিজের কাধ্যপ্রণালী সম্পকিত নিয়মকানুন প্রচলন 
করবে | প্রত্যেক অধিবেশনের জন্য এ এর একজন সভাপতি নিবাঁচন 

করবে । 

4৯766016522. 

0176 06106191 4১956120015 079 896201191) 9৮1০1)  9005101819 

0159175 8,516 0991079 17609958901 (105 10610011021705 ০01 163 
10110010105. * 

22 মন্বর ধারা । 
সাধারণ সভা এর কাধ্যাদি সম্পন্ন করার জন্য এর নিজের বিবেচনায় 

প্রয়োজনীয় একাধিক অনুপূরক অঙ্গ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে । 
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শন ত্বপ্র্যান্ 

নিরাপত্তা পরিষদ 

গঠন 
23 নন্বর ধারা । 

1, রাষ্ট্রসংঘের পনেরোটি সদস্যরাষ্্রকে নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত 

হবে | গণপ্রজাতান্ত্রিক চীন,* ফ্রান্স, সংযুক্ত সোভিয়েৎ সমাজতান্বিক 

প্রজাতন্ত্র, গ্রেট বৃটেন এবং উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের যুক্তরাজ্য ও মাকিণ 

যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্া পরিঘদের স্থায়ী ঘদস্য হবে| প্রথমতঃ আন্তর্জীতিক 

শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাসহ রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য উদ্দেশ্যসমূহের প্রতি সংশ্রি 
সদস্যরাষ্ট্রসমূহের অবদানের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে এবং পৃথিবীর ন্যায্য 
ভৌগোলিক বিভাগের প্রতিও লক্ষ্য রেখে সাধারণ সভা অন্যান্য দশটি 

সদস্যরাষ্ট্রকে নিরাপত্ত। পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদে নিবাচিত করবে । 

2, নিরাপত্তা পরিষঘদের অস্থায়ী জদস্যরাষ্ট্রসমূহ দুই বতসরের জন্য 

নির্বাচিত হবে । নিরাপত্তা পরিঘদের অস্থায়ী সদস্যসংখ্যা এগার থেকে 

পনেরোতে বৃদ্ধি হওয়ার পরে অস্থায়ী সদস্যরাষ্্ীসমূুহের নিবাচনে 

অতিরিক্ত চারটি সদস্যরাষ্ট্রের দুইটি এক বৎসরের জন্য নিবাচিত হবে । 

নিরাপত্তা পরিঘদে কার্যকাল অতিক্রান্ত হওয়ার অব্যবহিত পরেই কোন 

অস্থায়ী সদস্যরা পুননিবাচিত হতে পারবেনা | 
3. নিরাপত্তা পরিঘদে প্রত্যেক সদস্যরাষ্টের একজন করে প্রতিনিধি 

থাকবে । 

* চিয়াং কাইশেকের চীনের পরিবতে" 
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ভা ড001019 8180 2৯০০1 

£৯11016 24. 
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00108109180101), 

কার্ধ্যসমূহ ও ক্ষমতাবলী 
24 নন্বর ধারা । | 

1. রাষ্ট্রসংঘের কার্যক্রমকে ত্বরান্িত ও কাধ্যকরী করার জন্য সদস্য- 
রাষ্্রসমূহ নিরাপত্তা পরিঘদের উপর আন্তর্জীতিক শান্তি ও নিরাপত্ত। 
রক্ষা! করার প্রাথমিক দায়িত্ব অর্পণ করছে এবং স্বীকার করছে যে এই 
দায়িত্বের খাতিরে নিরাপত্তা পরিঘদ যেসমস্ত কতব্য পালন করবে তাহা 

রাষ্রসংঘের প্রতিভূ হিসাবেই করবে । 
2. রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহের প্রতি সঙ্গতি রেখেই নিরাপা 

পরিঘদ এই সমস্ত কর্তব্য সম্পাদনের জন্য অগ্রসর হবে । এই সমস্ত 
কর্তব্য সম্পাদনের জন্য নিরাপত্তা পরিঘদের উপর অপিত সুনিদিষ্ট 
ক্ষমতাবলী ব্তমান চার্টারের ঘণ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে 

বণিত হয়েছে । 
3, সাধারণ সভার বিবেচনার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ সাধারণ সভার 

কাছে বাঘিক এবং প্রয়োজনবোধে বিশেষ প্রতিবেদন পেশ করবে । 

76015 25. 

5 1৬161066150? 06 [01160 79601059296 1০ 2০০6 210৫ 

০ঞাে 06 1116 9019197)5 01119 96০81109 0813011 110 সি 

৮7101) [179 7076556176 01381061, 
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25 নম্বর ধারা । 

বর্তমান চার্টার অ.সারে গৃহীত নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধাস্তসমূহ' গ্রহণ 
এবং পালন করবে বলে রাষ্্রসংঘের সদস্যরাষ্রসমূহ সম্মত হচ্ছে । 

4115০16 26. 
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26 নম্বর ধার1। 
পৃথিবীর মানবিক ও অর্থনৈতিক সম্পদের ন্যুনতম অংশ যাতে 

অস্ত্রাদির কারণে ব্যয়িত হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে আন্তর্জাতিক শাস্তি ও 

নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার উন্নয়ন ও রক্ষণের জন্য 47 নম্বর ধারায় উল্লিখিত 

সামরিক উপদেষ্টামগুলীর সাহায্যে অস্্রাদি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে 
পরিকল্পনাদি প্রস্তৃত করার এবং বাষ্ট্রসংঘের সদস্যরাষ্্রসমূহের নিকট পেশ 
করার দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিঘদের । 
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ভোট ব্যবন্থা 
27 নম্বর ধারা । ৃ 

1. নিরাপত্তা পরিঘদের প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের একটি করে ভোট 
থাকবে। 

2. প্রণালীগত প্রশ্ে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তসমৃহ নয়টি সদস্য- 
রাষ্ট্রের সম্মতিবাচক ভোটে গৃহীত হবে। 

3, এছ্বাড়া অন্যসমস্ত ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিঘদের সিদ্ধান্তসমূহ 

স্থায়ী সদস্যরাট্রসমূহের সন্মতিসূচক ভোটসহ নয়টি সদস্যরাষ্ট্রের সম্মতি-. 
বাচক ভোটে গৃহীত হবে ; তবে ঘষ্ঠ অধ্যায়ে এবং 52 নম্বর ধারার তৃতীয় 

অনুচ্ছেদে বণিত ব্যবস্থা অনুসারে বিবদমান সদস্যরাষ্্র ভোটদান থেকে 
বিরত থাকবে । 
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কার্ধ7প্রণালী 
28 নম্বর ধারা । 

1. নিরাপতা পরিষদ এমনভাবে গঠিত হবে যাতে স্বদা কাজ করতে 

সমর্থ হয় । এজন্য নিরাপত্তা! পরিষদের প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রকে রাষ্ট্রসংঘের 
অধিষ্ঠানক্ষেত্রে সর্বদা প্রতিনিধি মোতায়েন রাখতে হবে । 

2, নিরাপত্তা! পরিষদ পরাবৃত্ত অধিবেশনে মিলিত হবে যাতে এর 
প্রতিটি সদস্যরাষ্ই ইচ্ছাক্রমে নিজ সরকারের কোন সভ্য বা কোন 
বিশেঘতাবে মনোনীত ব্যক্তিকে প্রতিনিধি করতে পারবে ৷ 
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3, রাষ্ট্রীসংঘের অধিষ্ঠানক্ষেত্র ছাড়াও এমন সমস্ত স্থানে নিরাপত্তা 
পরিঘদ অধিবেশনে মিলিত হতে পারে যেখানে এর বিবেচনা অনযায়ী 

কাজের সবচেয়ে সুবিধা হবে । | 

48110101529. 

7765 ৯9০11 0০010011179 98562101151): 57101) 50105101915 
0178175 89 6 0661009 17060995881 601 1106 1961:0011191)09 ০0 105 
80170110105, 

29 নম্বর ধারা। 
নিরাপত্তা পরিঘদ এর কাবধ্যাদি সম্পন্ন করার জন্য এর নিজের 

বিবেচনায় প্রয়োজনীয় একাধিক অনুপূরক অঙ্গ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে । 

4৯106০76 30, 

0105 56001165 008101] 51191] 2৫010 119 ০%/0 1195 ০1 
101০০60016১, 11101001179 010০ 110611)090 01 99190101775 19 1১165106510, 

369 নম্বর ধারা। 
নিজস্ব সভাপতি নিবাচনের পদ্ধতিসহ নিরাপত্তা পরিঘদ এর কাধ্য- 

প্রণালী সম্পকিত নিয়মকানুন প্রচলন করবে। 

161016 31. 

4৯105 1415100091 ০16 05 [0101650 ব20109105 1010]. 15 10096 ৪. 
30610006101 006 99০1165 0০০0০012011 1779. 1081110109665 ৮/111)086 ৬০০, 

ও 006 ৫1900591091) 01 2.0 00690101) 01005116 ০০০19 (05 9০০০1 
'০০017011 ৮5179109561 0119 1286651 00910510615 1108 1116 11)6519519 ০0 

01 0120 16100091816 50090198115 2,600. 

94 নম্বর ধার! । 
নিরাপত্তা পরিঘদের সদস্য নয় রাষ্্রসংঘের এমন কোন সদস্যরাষ্ট্ 

নিরাপত্তা পরিষদের নিকট আনীত কোন বিষয়ের আলোচনায় ভোটদানের 
অধিকার ব্যতীত অংশগ্রহণ করতে পারে যদি নিরাপত্তা পরিষদ পূর্বোক্ত 
রাষ্ট্রের স্বাথ বিশেঘতাবে জড়িত মনে করে । 

+410015 32, 

4১157160002 0 005 [0121650 21101159 ড/17101) 25 1706 £ 
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87617106101 1006 96০01:165 (00010011 ০0: 809 5125 91101) 15 1001 £. 

12101102101 006 [0101060 9110109) 16 11 19 ৪ 70815 10 2, 019103160 
110001 001851051201011 79 1106 9900115 00010011) 51081] 0০ 17051660 

€০ 709171010119816, %/10000 ৮০6৪) 17) 0116 0150095101) 16191116 10 116 

'01919065- 10106 99০01715 0০91701] 81091] 195 ৫0541) 37001) 00100161091)5 

95 10 ৫99105 1856 [011 (0০ 702101010026101) ০0? 2 51206 7101০]. 13 

2706 এ 17৬19170091 01 10106 0001060 8010175, 

32 নম্বর ধারা । 

নিরাপত্তা পরিঘদের সদস্য নয় রাষ্ট্রঘংঘের এমন কোন সদস্যরাষ্ট্রী অথবা 
রাষ্্রসংধের সদস্য নয় এমন কোন রাষ্ট্র যদি নিরাপত্তা পরিঘদের বিবেচনাধীন 
কোন আন্তর্জীতিক বিবাদের পক্ষ হিসাবে থাকে তবে সংশ্রিষ্ট রাষ্ট্র ভোট- 
দানের অধিকার ব্যতীত উক্ত বিবাদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য 
নিরাপত্তা পরিঘদকর্তৃক আমন্ত্রিত হবে ! রার্রসংধের সদস্য নয় এমন 
কোন রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিঘদ এর নিজের 
বিবেচনায় ন্যায্য এমন সমস্ত শত আরোপ করবে । 

0774271751২ 1] 

চ৮৪0]?িত 9০661971918 01 1)1910699 

81101015 33. 

1,7106 1708065 6০ 215 ৫1906, 616 ০0100188006 ০01 17101) 

35 1110619 (0 €180918861 6106 170211661081106 ০1 11166109101081 19920 
200 560011055 9119115 915 0 2115 5661. 2 50101101) 6 17050911201017, 

9100119, 10601961010) 00100111901017১ ৪101080010, 30010181 561৮19- 
306100) 165010 (609 16810791 86100169 01 21181097061105, ০01 01171 
[0980610] 1792175 01 00611 0%%1) 01)010৩, 

2, 2109 9০০8119 0080011 51211) ৮7161) 1 0991009 1790955817%, 

08]] 000. 0065 1081655 10 56606 01611 015096 টগ 5801) 

2068105, 
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আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি 

33 নন্বর্ ধারা । 

1. যে আন্তর্জীতিক বিবাদ চলতে থাকলে আন্তর্জাতিক শাস্তি ও 

নিরাপত্তারক্ষা বিপন্ন হতে পারে এমন বিবাদের শরিকর৷ সর্বপ্রথম আলোচনা- 
ভিত্তিক চুক্তি, অনুসন্ধান, মধ্যস্থতা, অনুরপ্তন, সালিশী, বিচারের মাধ্যমে 
নিষ্বত্িকরণ, আঞ্চলিক সংগঠন বা! ব্যবস্থাপনা অবলম্বনের মাধ্যমে অর্থবা 
তাদের নিজেদের পছন্দমত অন্যান্য শান্তিপণ উপায়ে বিবাদ সমাধান 
রা . 

2. প্রয়োজনবোধে নিরাপত্তা পরিষদ বিবদমান বাষ্টরগুলিকে উপরিউক্ত 
ধরণের উপায়ে তাদের বিবাদ নিষ্পত্তি করতে বলবে । 

4£$16191 34. 

7106 99001119 ০০৪0011 10049 111565018916 815 41916, 01 8105 
511086101) চ710101) 00181761990. 10 1100617021101721 0101101) 01 81%9 
1156 €0 ৪. 015100016) 11) 01061 10 09661110116 ৮/1)61161 1176 ০01001100- 
21708 01 006 19066 01 51609101017 15 111619 (০ 610091161 116 
11001106109106 ০01 10661708610109] [068০6 8100 59০0111, 

34 নম্বর ধার! । 

কোন আন্তর্জীতিক বিবাদ বা পরিস্থিতি চলতে থাকলে আন্তজাতিক 

শাস্তি ও নিরাপত্তারক্ষা বিপন্ন হবে কিন! নির্ধারণ করার জন্য নিরাপত্তা 

পরিঘদ আতন্তর্জীতিক সংঘর্ধে বা বিবাদে পরিণত হতে পারে এমন কোন 
আত্তর্জাতিক বিবাদ ব1 পরিস্থিতির তদস্ত করতে পারবে । 

£8161016 35, 

1, 405 11610006106 106 00160 19110109 108 011110 210 

01517006601 2105 91602101) 01 116 1086016 16161160 (0 10 41101016 34 
0 05 ৪//600100 ০01 006 96০0115 0০9০1001107 07 006 0616191 
48596101015 
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2০48 81816 চ/10101) 15006 ৪, 61006101005 0101690 81010115. 

108 01015 1০ 105 28666180010 ০9? 10105 99০0110 €090011 ০01 ০ 
(05 06106181 4১556100019 8179 0150065 60 12101) 16 15 8. 08109 16 
1 8006065 11) 2081106, [01 006 10017009995 ০৫ 116 0150016, 116 

01189110109 ০07 7080100 561016101610 [01051060 1) 1176 10169610% 
০1797161, 

35. 2116 1010066011195 ০৫ 0)5 039106721 4১9501001015 |) 1950০০€ 
01 11800615 01701081110 15 81661061017 01061 11015 /১111016 111 ১৪ 
৪00)6০ €0 606 10105%1510105 01 4১101016511 ৪100 12. 

35 মন্ধর ধারা । 

1. 34 নম্বর ধারায় বণিত এমন ধরণের কোন আন্তর্জীতিক বিবাদ বা 

পরিস্থিতির প্রতি রাষ্্রসংঘের কোন সদস্যরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদ বা সাধারণ 
সভার দৃষ্টি আকর্ণ করতে পারবে । এ 

2. রাষ্ীসংঘের সদস্য নয় এমন কোন রাষ্ট্র যদি আগে থেকেই কোন 
আন্তজীতিক বিবাদের উদ্দেশ্যে চার্টারের বিধান অনুসারে শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির 
দায় গ্রহণ করতে স্বীকৃত হয় তবে এ রাষ্ট্র উক্ত আন্তর্জাতিক বিবাদের পক্ষ 
হিসাবে সংশিষ্ট আন্তর্জাতিক বিবাদের প্রতি নিরাপত্তা পরিঘদ বা সাধারণ 
সভার দৃষ্টি আকর্ধণ করতে পারবে । 

3. এই ধারা অনুসারে সাধারণ সভার সন্মুখে আনীত বিষয়াদি সম্পকে 
সাধারণ সভার কাধ্যধারা 11 এবং 12 নম্বর ধারায় বণিত বিধানাদি সাপেক্ষে 
হতে হবে । 

4৯161019 36, 

1.10106 9০০1165 00৮10011] 17955 81 210 56859 01 ৪, ৫1510106 
01116 1091016 16161160 10 11) 4১111016 33 01০0 & 51081101০0৫ 
11105 18(016) 16900100])061)0 20070171186 11:00900165 ০07 10051110905 

০6 2.0001511706101, 

20179 99001169 ০০171011 5110010] (21069 1060 00115106180101) 
21) 0109০608165 101 006 56161610761) 01 11)6 0191016 71101) 178৬6 

৪1168050960 29010160 05 11)5 79911165, 

3০. [10 10081017058 16001101)610091101)5 01106111015 41110161116 
96০01169 (0০0011011 51)0814 2150 (৪16 1700 00109109126101) 079 

1682] 01509199 51)0010 23 2 £617618] 1016 ৮০ 1609760 ৮ 1196 
10211155 €০ 006 1106517080101091] 00011 01 00501099 11) ৪০০01091009 

ড101) 006 01051910199 0 00০ 91810665 ০0 005 0021, 
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-36 নম্বর ধারা। 
1. 33 নম্বর ধারায় উল্লিখিত ধরণের আন্তর্জীতিক বিবাদের অথবা 

অনুরূপ ধরণের কোন পরিস্থিতির যে কোন পধ্যায়ে সামঞ্স্য সাধনের 
যথাযোগ্য প্রণালী বা পদ্ধতি নিরাপত্তা পরিঘদ স্থপারিশ করতে 

পারবে । | 

2, কোন আন্তর্জাতিক বিবাদ নিষ্পত্তির ব্যাপারে উক্ত বিবাদে সংশিষ্ট 

পক্ষসমৃহকতৃক পূবেই গৃহীত কাধ্যপ্রণালীর প্রতি নিরাপত্তা পরিঘদ 
সচেতন থাকবে । 

3, এই ধারা অনুসারে সুপারিশ করার সময়ে নিরাপত্তা পরিষদ লক্ষ্য 

রাখবে যাতে আন্তর্জীতিক বিচারালয়ের বিধি অনুযায়ী আইন সম্পকিত 
আন্তর্জাতিক বিবাদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষপমূহ উক্ত বিবাদ সাধারণ নিয়ম 
হিসাবে আস্তর্জীতিক বিচারালয়ের নিকট পেশ করে । 

/৯1019]0 37. 

1, 91)9010 605 70811019510 ৪. 41500665 01 01161786016 169161790 
10 17 4১101015 33 11 10 59606 1 0% 075 10162179 1110102090 
17) (180 41010165005 5191] 16011 00 005 990011 
+0০৮10011, 

2, [6 016 96০0119 €0081001] 0601075 [1786 (1)6 0010111)0121109 

016 026 15006 15 11) 1206 11615 1০0 13021501 (16 170917)061191)09 
01 1100611020101098] [06806 200 96০00111951 57811 060106 ৮71)211901 
(0 (9105 2.০6101 10061 /১101012 36 ০01 00 1909010017100 57101) 91193 

01 5806161009170 29 11 10799 001091091 90191010119, 

37 নম্র ধারা । 

1. 33 নম্বর ধারায় উল্লিখিত ধরণের কোন আন্তর্জাতিক বিবাদের 
পক্ষসমূহ যদি উক্ত ধারায় নির্দেশিত উপায়ে তাদের বিবাদ নিষ্পত্তি 
করতে বিফল হয় তবে তারা তা' নিরাপত্তা পরিঘদের নিকট পেশ 

করবে । 
2, নিরাপত্তা পরিঘদ যদি মনে করে যে কোন আস্তর্জীতিক বিবাদ 

চলতে থাকলে আন্তর্জাতিক শাস্তি ও নিরাপত্ারক্ষা বিপনন হতে 
পারে তাহলে নিরাপত্তা পরিষদ ঠিক করবে 36 নম্বর ধারা অনুসারে 

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে অথব৷ বিবাদ নিষ্বত্তির এমন সমস্ত শত সুপারিশ 
করা হবে যা” নিরাপত্তা পরিঘদের বিবেচনায় যথাযোগ্য । 
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4৯101015 38, 

10০86 005)00105 00 05 01951510903 ০06 4£১1010195 33 0০ 
375 015 99০11 0000011102১ 16 211 006 [91095 6০ 2129 

15006 5০9 1600059১ 772106 160011010761)09610175 10 1115 1926193 
101) 2 %16৬/ [০9 2, 02010 98161610061) 01 (175 0151009. 

38 নন্বর ধারা 2 

33 নম্বর থেকে 37 নম্বর ধারায় বণিত বিধানাদির কোন কিছুকে ক্ষণ্ণ 

না করে কোন আন্তজাতিক বিবাদের সমস্ত পক্ষের অনুরোধক্রমে নিরাপত্ত। 
পরিঘদ উক্ত আন্তর্জীতিক বিবাদের শাস্তিপর্ণ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট 
পক্ষসমূহের নিকট স্থপারিশ রাখতে পারবে । 

০0747৮2২ ৬]1 

40000 ৮7101) £২০51)০0 €0 1 1176915 €0 €1)0 769০০, 

13799601799 01 601০ 7992909, 0 4১065 

01 4৯507555107, 

4১10975 39, 

7175 9900115 0০910011 51721] 06161117106 (118 215661106 ০ 210% 
(10168. 10 1109 1992,09, 01580 01 (06 06906১ ০01 ৪০৪০৫ 28211559107 
2170 91721] 12096 16009120171617096101795 ০01 060106 1118 17762,90165 

91121] 09 (81061 11) 20001081002 910) 4১11010195 41 2110 42, 6০ 
11211762117) 01 1951010 110091172010179,] [06906 2100 990701115. 

হনগ্ুস্ম অসপ্্যাস্ত্ 

শান্তিভঙ্গের হুমকী, শান্তিভঙ্গ এবং আগ্রাসী 
কাধ্যকলাপ সম্পর্কে পদক্ষেপ 

39 নম্বর ধার । 
নিরাপত্তা পরিঘদ শান্তিভঙ্গের হুমকী, শান্তিভঙ্গ অথবা আগ্রাসী 

কাধ্যকলাপের অস্তিত্ব নিধারণ করবে এবং আ্ুপারিশ করবে অথবা স্থির 

করবে আন্তর্জাতিকগ্ঞগাস্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা অথব পুনরুদ্ধার করার জন্য 
41 এবং 42 নম্বর ধারা অনুসারে কি কি ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা হবে । 
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4117915 40. 

হা) 01961 60 01652106 21) 22218580101) 07 (115 51008010105 016 
92০81769 (0০917011 1702855 09016 17)2101116 (116 16001701061)09101)5 
0£ ৫9০91010 001) 106 1092501695 1010%1090 [0৫ 1) 4৯101016 39, 
০211 01001) 1176 70216195 00110917160 €০0 0012119 ৮7101) 90০1. [010- 
ড1910118] 17762501695 29 1 ৫96105 17609695921 ০01 069172016. 

5001) 01051510179] 17699111695 81121] 706 10000 70191001099 1০9 
0)6 1151015) 01810755 ০1 005910101. ০0 0106 10810195 00100617760 
09 96০01105 0০001101] 51811 0015 185 900001070 0 81101 
€০ ০01201915 ৮/10) 5001) 19101510192] 1099.911165, 

40 নম্বর ধার! । 

পরিস্থিতির অবনতি রোধ করার জন্য 39 নম্বর ধারার বিধান অনুসারে 
সুপারিশ করার অথবা কোন ব্যবস্থা অবলম্বন সম্বন্ধে কিছু স্থির করার 

প্বেই নিরাপত্তা পরিঘদ নিজের বিবেচন৷ অনুসারে প্রয়োজনীয় অথবা 
বিধেয় অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থাদি মেনে চলার জন্য সংশ্রি্ট পক্ষসমূহকে 
নির্দেশ দিতে পারবে | এধরণের ব্যবস্থাদি সংশিষ্ট পক্ষসমূহের অধিকার, 
দাবী অথবা অবস্থা ক্ষণ্ণ করবে না । এধরণের অন্তবতীকালীন ব্যবস্থাদি 
মেনে না চলার প্রতি নিরাপত্তা পরিষদ যথারীতি দৃষ্টি রাখবে | 

/১101016 41. 

105 96০11 00007011 1019%  090100 , 1118 1099.50195 101 

11050151106 1109 7056 ০6 2100)60 60106 ৪18 170 ৮০৪ 51220109990 190 
81৬০ 9760 ০ 09015101755 2100 11 1089 ০0911] 10010 (116 17191000915 ০0: 
006 [01015 2110105 1০0 20015 5001. 105990165, 10556 1799 
1)010106 0010191516 ০01 0816121 1106677006100. 0? ০০09%০1010 161201025 
2170 06 18119 589১ 211) 099681, (61558101010) 12801052100 00161 
121621195 ০৫ 001077111110961011১ 200 609 59৮6181108 ০0? 01101010900 
19120101075, 

4 নম্বর ধারা । 

নিজের সিদ্ধান্তকে কাধ্যকরী করার জন্য সামরিক শক্তি প্রয়োগ ছাড়া 

কি ব্যবস্থার্দি অবলম্বন করা যায় তা' নিরাপত্তা পরিঘদ স্থির করতে 

পারবে এবং এধরণের ব্বস্থাদি প্রয়োগ করার ,জন্য রাষ্্রীসংঘের সদস্য- 
রাষ্ট্রসমূহকে নির্দেশ দিতে পারবে । অর্থনৈতিক সম্পর্কের এবং রেলপথের, 
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সমুদ্রপথের, বিমানপথের, ডাকের, তারবাততার, বেতারের এবং অন্যান্য 

যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বা আংশিক বিচ্ছেদ অথবা কুটনৈতিক সম্পর্কের 

ছেদ এই সমস্ত ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত হতে পারে । 

48161019642. 

91109010015 ১০০110% 00101] 00115100711: 109890759 
[0109৮1090 101 11) 4111019 41 ০01৫ ০6 102.090096 01 1085 
[07০৮6 6০ 62 17806000266 16 709 (৪106 ৪901. 2061010 0% 2115 9625 
0]: 18100 01063 85 1708 06 106065581% 10 1079110691) 01 129001৩ 
107(91119010102] [09806 8100 59001159001) 2061010 1079 11101006 
09110109012610105 01901909, 200 01101 019০1811015 ৮5 ৪11 898, 
01 19110 1091095 01 1৬161100919 01 1116 70101690 14110105. 

42 নম্বর ধারা । 

নিরাপত্তা পরিঘদের বিবেচনায় 41 নম্বর ধারার বিধান অনুসারে 
ব্যবস্থাদি যথেষ্ট হবেনা বলে মনে হলে অথবা যথেষ্ট নয় বলে প্রমাণিত 

হালে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা অথবা পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনে 
নিরাপত্তা পরিষদ বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী কিংবা স্থলবাহিনী দ্বার পদক্ষেপ 
গ্রহণ করতে পারে । এধরণের পদক্ষেপের মধ্যে রাষ্্রসংধের সদস্য- 

রাষ্্রসমূহের বিমান, নৌ এবং স্থলবাহিনীসমূহকর্তৃক সামরিক শক্তি 
প্রদশন, অবরোধ বা অন্যান্য কাধ্য অন্তর্ভূক্ত হতে পারে । 

/১1%11015 43. 

1. 4৯11 11017002175 ০01 70101690 ব2010175, 11) 02061 (0 ০00010016 

(0 105 1179110091791706 ০৫ 11769172.0101021 099০6 2120 59০0801115১ 10061 

1216 60 10916 2%2118015 1709 105 99001119 (00010011,) 017 15 ০81] 
2100 11) 20001021106 ড/161) ৪ 910601891 2:296100611 01 2:216617761709) 
810790 01099১ 29519191708, 2110 6801116195১) 110100116 1181069 0: 

0955999১ 10909939581 101 006 100110056 ০: 109117691101105 110001- 

11261017291] 7092,06 ৪00 96001119. 

2, 9001) 25766176176 017 82166100105 81811 80৮61111116 
11111110919 2100 (5095 ০৫ 070685 ()617 09266 01 17680110655 9120 
561061:81 1090201010১ 2170 1106 11296016 01 [90111655200 25515121906 10 
0০ 10:0%1060, 

3,:11006 29166100619 01 22160106175 5191] ৮05 10680019090 23 
90017) 25 009510169 01) 0106 11010190155 ০01 (106 $০০015  00010011. 
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শা16য 81811 09 ০01)010050 060%/961 016 9০০11 0081001120৫ 
116170615 01 ০০0/০০0 06 ৯০০119 (০9817011 800 1009 01 
11610779615 210 51)98]1 ০০ ৪015০0 0০9 18019020101) ৮5 015 
515112,001% 02169 11) 20090109000 ড/111) (11617 1950806৮০ 001790100- 
(101091 10109965905, | 

43 নব্বর ধারা । 
1, আন্তজাতিক শাস্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য অবদান হিসাবে 

রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত সদস্যরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিদের আহ্বানে এবং বিশেষ চুক্তি 
ব৷ চুক্তিসমূহ অনুসারে আন্তজাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে 
নিরাপত্তা পরিঘদকে প্রয়োজনীয় সশস্রবাহিনী, সাহায্য, সৈন্য চলাচলের 
অধিকারসহ' স্ুবিধাদি প্রদান করার অঙ্গীকার করছে । 

2. এরূপ বিশেষ চুক্তি ব৷ চুক্তিসমূহ দ্বারা প্রদেয় সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা 
এবং প্রকৃতি, তাদের প্রস্তুতির পধ্যায় ও সাধারণ অবস্থিতি, এবং সুবিধাদি 

ও সাহায্যের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হবে । 
3. নিরাপত্তা পরিঘদের উদ্যোগে যত শীঘ সম্ভব এক বা একাধিক 

চুক্তি করা হবে । সেগুলি নিরাপত্তা পরিঘদ এবং সদস্যরাষ্ট্রসমূহের মধ্যে 

অথবা নিরাপত্তা পরিষদ এবং সদস্যরাষ্রীদের গোঠীসমূহের মধ্যে সম্পাদিত 
হবে এবং সেগুলি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমহের নিজ নিজ সাংবিধানিক প্রণালী 
অনুসারে অনুসমথিত হবে । 

10০1৩ 4৫, 

ড/1)61) (65 96০9110 0০010011 1185 60109 £০ 856 (0109 11 

91181], 06912 0811176 8101) ৪ 1৬1০107061 17096 16101795217660 01 1 

€০9 70109৮1০ 2100990 01065 11) 10101700616 0 6176 ০1169610175 

859111160 1)097 4১101015435 10106 6090 /610061, 11 0179 
1৮610106159 0551195, 6০0 109111010866 11) (06 06015101095 ০01? 09 

96০81109 0০০9010011 0011091181708 (109 51000105106) ০06 ০0010117861705 
০1 (1781 1৮ 217)0919 2107760 01095, 

44 নম্বর ধার। । 

সামরিক শক্তিপ্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে নিরাপত 
পরিঘদে প্রতিনিধিত্ব নেই এমন কোন সদস্যরাষ্রীকে 43 নম্বর ধারা 
অনুসারে স্বীকৃত দায় পালনের খাতিরে সশম্্রবাহিনী সরবরাহ করতে 
বলার আগে সংশ্লিষ্ট সদস্যরাষ্ট্রের ইচ্ছাসাপেক্ষে নিরাপত্তা পরিষদ উক্ত 
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সদস্যরাষ্রকে তার সশস্্বাহিনীর দল প্রয়োগ সম্পকিত সিদ্ধান্তাদিতে, 
অংশগ্রহণ করতে আমন্ত্রণ করবে । - 

4116079 4১৯, 

ঢু 01061 (0 9109016 0105 001660 20005 1০ (815 01591 
1101110215 10685016555 7/1০100615 511211 11010 11001706019151% 258112019. 
11201011981] 211-00106 ০0100110661165 00: 00100101090 10161709:610119]. 
61001061761) 2011010, 1176 ৪0:6080) 200 06£166 01 16201109595 

01 (10956 00100110561015 8120 [01809 001 10)917 00110011150 800101). 
5102]] 06 06161171176, 5%7101)11) 106 11771051810 000 110) 10176 

5109018] 91991006116 01 2,51661761765 16161100 (0 11) 4১111016 43, 
9০ 075 99001015 0:0010011 ৮710) 06 29519021008 ০01 175 17৬11111219 
927 01021371099. 

45 নম্র ধারা । 

রাষ্ট্রসংঘ যাতে জরুরী সামরিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে পারে, সেদিকে 
লক্ষ্য রেখে সদস্যরাষ্্রসমূহ যৌথ আতন্তজীতিক শান্তিরক্ষামূলক ব্যবস্থার 
জন্য তাদের জাতীয় বিমানবাহিনীর বিভিন্নদলকে অচিরেই পাওয়ার 
ব্যবস্থা রাখবে । নিরাপত্তা পরিষদ এই দলগুলির শক্তি ও প্রস্তৃতির 
পধ্যায় এবং তাদের প্রয়োগের পরিকল্পনা সামরিক উপদেষ্টামগুলীর 
সহায়তাক্রমে 43 নঘ্বর ধারায় উল্লিখিত বিশেষ চুক্তি বা চুর্তিসমূহ দ্বার! 
আরোপিত সীমারেখাসাপেক্ষে নিধারণ করবে । 

ঠ11000 46. 

7১191075001 106 21901109261091) 01 20060 10106 5181] 06 1080৩. 
65 09 96001105 0০080011 110) 006 85515621706 ০৫ 075 1/111091% 
9027 (501001)116506, 

46 নত্বর ধারা । 

সামরিক উপদেষ্টামগলীর সহায়তাক্রমে নিরাপত্তা পরিঘদ সামরিক শক্তি 
প্রয়োগের পরিকল্পনাদি প্রস্তুত করবে । | 

4৯118016 47. 

1. 70616 51791] 05 55680115150 2 11102159187 (01000016666. 
€0 8156 800 89915 0106 96০01165 0০9100115 71111911601 
2061015 (01 (05 10)9110061021)06 ০৫ 110661026101091 196809 8100. 
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$600115 006 2100101091076106 200 ০9১0)109,80 01 00917095 101909০0 ৪% 

15 0151005215, £06 16501861017 ০0৫ 200)0217)911695 200 700991015 
:192117781106100, 

2, 21051111005 91020 0070107160655 51911 009105156 ০৫7 009 
010159 ০ 96৪7 ০0? 605 09100276100 10761770919 01 075 ৯9০৪1115 
1€000011 ০01: 01611 160165610690559 4105 1৬1910061 ০01 076 [0101160. 
ব9610175 1901 10617779)617619 19101556106] 01 016 €010010016096 51791] 

708 11051660 05 (06 €(501001010066 10 ৮০ 89500181060 ৮100 16 1061) 
75 5501619 015017206 ০016 [176 (001001701069975 195190105191110195 
15001199 0176 10916101026011 01 11796 1৬1610091 11) 169 ভা011 

3,015 11111815912 (01001701656 91)911 06 155001751016 10001 
€1)6 99০011 0০0010011 101 006 986510 01160010919 ০01 8105 27060. 
(01098 [019060 2 1176 01500921 ০ 6115 9600115 0০017011. 

€3095010105 161801175 10 005 00120100910 ০01 5001. [01095 91191] 76 
(01190 ০0 90109690610115. 

4০ 1705 71110215 9৫0 00100101666, 10) 1176 2011101129,1101) 01 

075 ১০০11 ০০1001] 21070 2061 0011977169101) ৮7111) 20010101196 
16510179,1 8,59170169১ 1095 9912901151) 16510119] 9011-0017017100965, 

47 নম্বর ধারা । 
1. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নিরাপত্তা পরিঘদের 

"সামরিক প্রয়োজনাদি, নিরাপত্তা পরিঘদের নিয়ন্ত্রণাধীন সশক্ত্রবাহিনীর 

প্রয়োগ ও পরিচালনা, অস্ত্রাদির নিয়ন্ত্রণ এবং সম্ভাব্য নিরসত্রীকরণের সাথে 
জড়িত সকল প্রশে নিরাপত্তা পরিঘদকে পরামশ দেওয়া এবং সহায়ত। 
করার জন্য একটি সামরিক উপদেষ্টামগলী প্রতিষ্ঠিত হবে । 

2 নিরাপত্তা পরিঘদের স্থায়ী সদস্যরাষ্ীসমূহের সশস্ত্বাহিনীর 
অধিনায়কদের অথবা তাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা প্ামরিক উপদেষ্টা- 

মণ্ডলী গঠিত হবে । সামরিক উপদেষ্টামগুলীতে স্থায়ী প্রতিনিবিত্ব নেই 

এমন কোন সদস্যরাষ্ট্রের অংশগ্রহণ যদি সামরিক উপদেষ্টামগুলীর দায়িত্ব- 
সমূহের সুষ্ঠ পালনের জন্য প্রয়োজন হয়, তবে সামরিক উপদেষ্টামগুলী এর 
কাজের সাথে যুক্ত হতে উক্ত সদস্যরাষ্্রকে আমন্ত্রণ করবে । 

3» নিরাপত্তা পরিঘদের নিয়ন্ত্রণাধীন সশস্ত্রবাহিনীর সামরিক' 

পরিকল্পনাগত পরিচালনার ব্যাপারে সামরিক উপদেষ্টামগডলী নিরাপত্ত 

পরিঘদের কাছে দায়ী থাকবে । অতঃপর এই, ধরণের সশস্ত্র বাহিনীর 
“পরিচালন সম্পকিত বিষয়সমূহ ঠিক করা হবে । 
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4. নিরাপত্তা পরিষদকতৃক ক্ষমতাদানক্রমে এবং উপযুক্ত আঞ্চলিক 
লংস্থাসমূহের সাথে আলোচনার পর সামরিক উপদেষ্টামগ্লী আঞ্চলিক 
উপসমিতি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে । 

48161076 4৪, 

1.00105  8০6101 160011760 €০ 021] 00 1119 06015109119 ০0 
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48 অন্ধর ধার। । 

1. নিরাপত্তা পরিষদের নিধারণক্রমে রাষ্্রসংধের সমস্ত সদস্যরাষ্ট্র অথবা 

তাদের কেউ কেউ আন্তর্জীতিক শান্তি ও নিরাপত্তারক্ষার্থে নিরাপত্তা 

পরিষদের সিদ্ধান্তাদি কাজে পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে । 

2. রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরাষট্রসমূহ প্রত্যক্ষভাবে এবং উপযুক্ত যে সমস্ত 
আন্তর্জীতিক সংস্থায় তাদের সদস্যপদ বয়েছে সেগুলিতে তাদের 

কাধ্যাবলীর মাধ্যমে তারা এই ধরণের সিদ্ধান্তাদি কাজে পরিণত করবে | 

৯8108016 49. 
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49 মন্বর ধারা । 
নিরাপত্তা পরিঘদকতূক স্থিরবীকৃত ব্যবস্থাদি কাজে পরিণত করার 

জন্য রাষ্ট্ীসংঘের সদস্যরাষ্রসমূহ পারস্পরিক সহযোগিতা করবে । 
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021191778 ০০ 01 (0086 12776951755 51021] 11965 0115 11516 (০৮ 
০০105910 (16 96০91169 00০08010011] ₹/10) 16558101০09 2 50106101) ০£ 
60956 0:9015109, 

50 নম্বর ধারা । 
কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদকততৃক গৃহীত শাস্তিভঙ্গ 

নিবারণম্দ্রীক অথবা শাস্তিবলবত্মূলক ব্যবস্থাদি কাজে পরিণত করার 
জন্য রাষ্্রসংধের সদস্য অথবা সদস্য নয় এমন অন্য কোন রাষ্্ী যদি 

বিশেষ অথনৈতিক সমস্যাদির সন্মুখীন হয়, তবে এঁ সমস্ত সমস্যার কোন 
সমাধানের জন্য নিরাপত্তা পরিঘদের সাথে আলোচনা করার অধিকার 

উক্ত রাষ্রের থাকবে । 

/৯161006 51. 
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54 নম্বর ধারা। 
রাষ্্রসংঘের কোন সদস্যরার্টের বিরুদ্ধে কোন সশস্র আক্রমণ ঘটলে 

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি 
নিরাপত্তা পরিঘদ অবলম্বন না করা পধ্যন্ত বতমান চার্টারের কোন 
কিছুই একক বা যৌথ আত্মরক্ষার সহজাত অধিকারকে ক্ষণ্ণ করবেনা । 
রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরাষ্্রসমূহকত্তক আত্মরক্ষার অধিকার বাস্তবায়নকল্পে 
গৃহীত ব্যবস্থাদি অচিরেই নিরাপত্তা পরিঘদকে জানাতে হবে এবং 
সেগুলি কোনক্রমেই আতন্তীতিক শাস্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা অথবা 
পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনবোধে যে কোন সময়ে যেকোন পদক্ষেপ 
অবলম্বন করার বতমান চারটার অনুযায়ী নিরাপত্ত। পরিঘদের ক্ষমতা ও. 
দাম়িত্বকে ব্যাহত করবেনা । 
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অস্টম অসঞ্খ্যাস্ত্ 

আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনা 

52 নন্ধর ধারা । 

1. আঞ্চলিক পধ্যায়ে পদক্ষেপের পক্ষে উপযুক্ত আস্তজাতিক শাস্তি 

ও নিরাপত্ত। রক্ষা সম্পকিত এমন সমস্ত বিষয় নিয়ে কাজ করার জন্য 

আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনা অথবা সংগঠনসমূহের অস্তিত্বকে বতমান চাগিরের 

কোন কিছুই বাধ দেবেনা, অবশ্য এধরণের ব্যবস্থাপনা অথবা! . সংগঠন. 
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সমূহ এবং তাদের কাজকর্ম যদি রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহের সাথে 

সঙ্গতিপূর্ণ হয় | | 
2, এধরণের ব্যবস্থাপনার মধ্যে গেলে অথবা এধরণের সংগঠনসমূহ 

গঠন করলে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যসমূহ নিরাপত্তা পরিঘদে পেশ করার আগে 
উক্ত ধরণের ব্যবস্থাপনার. মাধ্যমে অথবা উক্ত ধরণের আঞ্চলিক সংগঠন 
ছারা স্থানীয় বিবাদসমূহের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা 
করবে । ্ 

3. সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের উদ্যোগে অথবা নিরাপত্তা পরিঘদের নির্দেশে 
এধরণের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অথবা এধরণের আঞ্চলিক সংগঠন 
দ্বার স্থানীয় বিবাদসমূহের শান্তিপূর্ণ নিষ্বত্তির উন্নতির জন্য নিরাপত্তা 
পরিষদ উৎসাহ প্রদান করবে | ূ 

4. এই ধারা কোনক্রমেই 34 এবং 35 নম্বর ধারার প্রয়োগকে ব্যাহত 

করছেনা | 
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53 নম্বর ধারা । 
1. নিরাপত্তা পরিঘদ এর ক্ষমতাঁধীন শান্তিবলবৎমূলক ব্যবস্থার 

জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্রে এধরণের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনাকে অথবা সংগঠন- 



অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা 26: 

সখুহকে কাজে লাগাতে পারবে । বতমান ধারার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 
ব্যক্ত এবং 197 নম্বর ধারার সাথে সঙ্গতিসাপেক্ষে শক্ররাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
গৃহীত ব্যবস্থাদির ব্যতিরেক ছাড়া, অথবা সংশ্রিষ্ট সরকারসমহের অনুরোধে 
রাষ্রংঘ এধরণের শক্ররাষ্ট্রের নতুন আগ্রাসী কাধ্যকলাপ নিবারণ করার 
দায়িত্ব নিজে না নেওয়া পর্য্যন্ত এমন কোন শক্ররাষ্ট্রক্তক পুনর্গু হীত 
আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে তৎপর আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনার ব্যতিরেক ছাড়া 
নিরাপত্তা পরিষদকর্তৃক ক্ষমতাদান ব্যতীত আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনায় অথব! 
আঞ্চলিক সংগঠন দ্বারা শান্তি বলবৎমলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ কর! 
হবেনা । 

2. বতমান ধারার প্রথম পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত শন্ররাষ্্র কথাটি এমন 
যেকোন রাষ্ট্রের পক্ষে প্রযোজ্য যেরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশৃযুদ্ধের সময় বর্তমান 
চা্টারে স্বাক্ষরকারী কোন রাষ্ট্রের শত্র ছিল। 

48111005 54. 

1175 96০41105 0০০90০11 510811 2 ৪11 01795 06 60 1] 
171077060 ০৫ 2০61৮10155 01006187071 ০1 17) 0011061171)19107] 81007 
16510102] 217810861061709 01 9 19810178] 29170165 101 119 10217-. 
(5021006 ০0% 1009171210101081 7069০০ 8100 59০0110%. 

54 নম্বর ধারা। 

আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনায় অথবা অঞ্চলিক সংগঠনসমূৃহ' দ্বারা কৃত ব। 
প্রস্তাবিত কাজকম সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদকে আন্তর্জীতিক শাস্তি ও 
নিরাপত্তা রক্ষার্থে সবদা সম্পূর্ণভাবে অবহিত রাখতে হবে । 

০734১701751 2 

[710011072080715] [00017017110 420 ১০০19] €0:00199196107) 

4৯118076 55. 

ড/10) & 515৮ 609 076 0122.01010 0 00110101009 0? 56861118100 
ড/০11-061775 71101 219 18906952101 19880900] 2100 10100]% 
[618010105 21010906 10961015 9390 01. 1951960 101 109 17911001015 

০0 9008] 1151)05 :200 5617056517701790101) ০07 196019165১ 07৩. 
0101050 90009 51781] 701:0107016 £ 
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(8) 101217601 50215098105 ০1 1151100, [011 91001010517510, 2700 
০0121610103 01 6০018017010 2:20 9০০191 1)1095595 2110 ৫6ড০10101700101 

(09) 90106109105 ০01 11)061179201011291] 9001001110১ 5090121) 1762101), 

2180 15196650 01015105 2 200 1176517)9001021 00161512100 
৪৫0০৪010191 ০০901091200) ; 21 

(০) 1015559] 195১6০6 (017, 200 0961%81006 ০02ঠি 1001081) 

2121705 21৭0 [01709770112] 6600175 01: 21] ড1161)00 01501000101) 
89 10 1906, 96১ 121850986, 01 19115101). 

শ্ননবষ্ম অধ্যান্স 

অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা 

355 নম্বর ধারা । 

সমান অধিকার ও সমস্ত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নীতির 
প্রতি সম্মানের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ 
সম্পকের জন্য প্রয়োজনীয় স্থিতিশীলতা ও কল্যাণের অবস্থা স্ষ্টর প্রতি 
লক্ষ্য রেখে রাষ্ট্রসংঘ চেষ্টা করবে £ 

(৪) উন্নততর পধ্যায়ের জীবনমান, পূর্ণ কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক প্রগতি ও উন্নতির পরিবেশ ; 

(৮) আন্তর্জীতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্যসম্পকিত এবং সংশিষ্ট 
সমস্যাবলীর সমাধান; এবং আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ও শিক্ষানৈতিক 
সহযোগিতা ; এবং 

0০) জাতি, স্্রীপুরুঘ, ভাঘা অথবা ধন্ন নিবিশেঘে মানবিক অধিকার এবং 
মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বজনীন সন্মান প্রদর্শন এবং সেগুলি পালনের 
জন্য | 

/৯1700165 56. 

4৯1] 10510010615 1016086 (06171561559 (০ (26 10116 2100 5691915 
৪,০0101 11) 00900619.0101) 510 0109 01820129610 102 01)6 2,01716৬০- 

7706101 01 0)6 10011008955 566 10101) 11) /১101016 55. 

36 নম্বর ধারা। ঃ 

55 নম্বর ধারায় বণিত উদ্দেশ্যসমূহ সম্পন্ন করার জন্য সমস্ত সদস্য- 
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বারী রাষ্্ীসংঘের সাথে সহযোগিতায় যৌথ এবং এককভাবে পদক্ষেপ 

নেওয়ার অঙ্গীকার করছে । 

4&7৫1015 57. 

1, 0006 5210005 510901911750 266100169১ 656201151)00 05 177161- 
80%91071101008] 25159106176 2100 11951100 7105 11105171801091021 

16510175101110163, 95 099160 11 [1617 09510 11)501010761715১ 1) 

০০010701010, 5090191) ০0010191,) 9৫700210091) 17691101)১ 9700 1519050 

96105, 91791] 09 61002106 11860 15196101051)10 10) 016 01015 
[2010179 11) 20001027106 160) 6116 10101510105 01 £৯11016 63. 

2, ৯৪০1) 259170199 01105 1010021)6 11760 16191101751)1) 101) 0106 
01050 78010105215 10616109651 19061160 10 25 90601911260 
2,6100193, 

57 নন্বর ধারা । 

নিজেদের দলিলপত্র অনুসারে স্থিরীকৃতি অথনৈতিক, সামাজিক, 
সাংস্কৃতিক, শিক্ষানৈতিক, স্বাস্থ্যসম্পকিত এবং সংশ্রিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে বিস্তৃত 
আন্তজাতিক দায়িত্বাবলীসহ আন্ত*সরকারী চুক্তিবলে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন 
বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে 63 নম্বর ধারায় বণিত বিধানাদি অনুসারে রাষ্ট্রসংঘের 
সাথে সম্পকযুক্ত করা হবে । 

2, রাষ্রীসংঘের সাথে এভাবে সম্পকযুক্ত এধরণের সংস্থাসমূৃহকে এরপর 
থেকে বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 

/8161015 588. 

16 09199171296191) 51811100916 16001211791)09,010175 001 035 

0090101108610]. 0 006 00110169 270 2011%1095 ০৫ 0176 50901911750 
.859170169, 

58 নম্বর ধার! । 

বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহের কমনীতির এবং কাজকন্মের সমন্য়সাধনের জন্য 
রাষ্্রসংঘ সুপারিশ করবে । 

4$1761019 59. 

[16 01591015900 910911১ 1615 207010101191১ 1101090906500- 

২1005 8700105 0176 508665 00100611760 107 0116 01620101006 4109 
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116৮7 50901911260 29110355 7:001790 01 (176 2:000101191151)7710 0 
6116 70011009565 59 1011) 17) /৯161016 55, 

55 নম্র ধারা । 

55 নম্বর ধারায় বণিত উদ্দেশ্যসমূহ সম্পন্ন করার প্রয়োজনে নৃতন 
নতন বিশেষজ্ঞ সংস্থা স্থষ্টির জন্য রাষ্ট্রসংঘ উপযুক্ত ক্ষেত্রে সংশ্রিষ্ট রাষ্ট্র 
সমূহের মধ্যে আলোচনাভিত্তিক চুক্তির ব্যাপারে উদ্যোগী হবে । 

£8761016 60. 

[২০901751111 101 0) 0150179729 ০01 009 10110110105 ০01 1179 
01581717%0101 990 1010) 11) 01015 0010801061 51911 0০ ৮5560 11) 6106 
03610919] 4১556107015 200১ 010061 1176 20000101001 009 95106151 

4১956100019) 11) 1179 10010011010 270 990181 00910011 10101) 51791] 
1199 01 0015 10010056 1106 70০0%15 59 10111. 117 (01020161 5. 

6) লন্বর ধারা । 

এই অধ্যায়ে বণিত রাষ্ট্রসংঘের কাধ্যাদি সম্পাদনের দায়িত্ব সাধারণ 

সভার উপর এবং সাধারণ সভার কতৃুত্বাধীনে অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
পরিঘদের উপর ন্যস্ত হবে, এবং তদুদেশ্যে উক্ত পরিঘদ দশম অধ্যায়ে 
বাণিত ক্ষমতাবলী প্রাপ্ত হবে । 

0০17/১71171 5 

[176 [00177071010 4৯110 ১0০19] 000780]] 

€০01007)0511807) 
£7160016 61. 

1.10116 17001001010 2070 909০01981] 00810011 510211  0011515 ০01 
(ে০009-56৬০10*  7%1010515 01 006 70101650 [800109 €16065 ০% 016 
€3910612] /৯559100015, 

2, 906)6০৮ 6০9 076 010৮1510105 ০ 081818191 35101706 
11910)0675 ০06 016 16001001010 20 9০9০181 0০1001] 51081] 09 

* সাধারণ সভার 284705050৬7) নম্বর প্রস্তাববলে (1971 ছুজ্টাব্দের ডিসেম্বর 
মাসে গৃহীত ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের 'সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে 54 কর 

হয়েছে । 
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০20660 2201) 621 (01 2 16107 01 00199 59215, /৯ 190111105 
10061101091 51211 0০ 91151016 10]: 11071601986 16-51601001), 

35. /৯ 006 ঠা 61606101) 8:61 (116 11070162950 11) 1106 10611691- 
9110) 01 1106 15001701010 800 900181 01011 701) 915171691) 6০ 
[51065-55561) 1076100919১ 11) 2.00110101) 10 (16 17061070615 919016 
11) 101906 ০06 1102 515 10761070615 ₹/110956 19111 01 00706 6%01195 ৪ 
016 9100 ০1 0080 56215101175 20011010109] 10761710915 91781] ০06 

€19০660. 0) 00656 10116 9.001101791 7016000615১ 1106 10172) 0৫6 02009 

01 10101669 11061000615 59 ০190060 51791] 65010110296 00০ 6100 01 0189 
ড621১ 2110 01 61166 ০001)9] 1091070615 2 0105 2100 01 65৮0 55255 110, 

20০01081006 ৮101) 217:9,0561761065 10206 7 1186 09106159] £55610015. 

4০15201)1006110091 ০06 11)6 10091700710 800 ০০191 (0০031101]. 
51791] 112৮6 0106 16116591)18.11%0, 

ল্্শহ্ম অধ্যায় 

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ 

গঠন 
61 নশ্বর ধারা 

1. সাধারণ সভাকত্ক নির্বাচিত রাষ্রসংঘের 2?-টি সদস্যরাষ্ট্রকে নিয়ে 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদ গঠিত হবে । 

2. 3 নম্বর পরিচ্ছেদের বিধানাদিসাপেক্ষে প্রত্যেক বৎসর অর্থনৈতিক 

ও সামাজিক' পরিষদের নয়াট সদস্যরা তিন বৎসরের জন্য নিবাচিত হবে। 
কোন সদস্যরার্টের কাধ্যকাল অতিক্রান্ত হওয়ার অব্যবহিত পরে উক্ত 
সদস্যরাষ্্ী পূননিবাচিত হতে পারবে | 

3, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদের সদস্যসংখ্যা আঠার থেকে 

সাতাশে বদ্ধিত হওয়ার পরে প্রথম নিবাচনে খর বৎসরের শেঘে কাধ্যকাল 
অতিক্রান্ত হওয়া ছয়টি সদস্যরাষ্ট্রের স্থলে নিবাচনসহ অতিরিক্ত নয়টি 
সদস্যরাষ্ট্রের নির্বাচন হবে । এভাবে নির্বাচিত নয়টি অতিরিক্ত সদস্যরাষ্ট্রের 
তিনাটর কাধ্যকাল এক বতদরের শেষে এবং অন্য তিনটির কাধ্যকাল 
দুই বৎসরের শেঘে সাধারণ সভাকৃত ব্যবস্থানুযায়ী অতিক্রান্ত হবে | 

4. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদে প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের একজন 

করে ' প্রতিনিধি থাকবে । 
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ছা 0)0610719 110 1১091 

48110101662, 

1. 1006 1200701010 2100 90০19] 00010011102 2172105 ০] 
11101916 3680195 2100 1600115 %100 7950606 €0 1066109001091 

90010701010, 90০0181, ০4100191) 600020101191) 106810)১ ৪100 161909 

[08.0615 2170 109 0708106 160010017)0110986101)9 101) 1691090 €০ 

0 90০1) 10790067500 076 0610612] £39610015, (০0 006 1121000015 
01 116 [001650 2110115, ৪100 10 1175 51060121126 856100199 

90100911060. 

2, [07108 10216 19001070791)091101$ 01 0106 [00190956 01 

010100005 169060 01, 200 00561৪11069 06 1101021) 1101709 2100 

,00170810910691 0660091095 101 81]. 

3.1 1099 70120816180 ০0105606105 101 50000155101 (০0 

1116 097061:2] £9591019, ভা10) 169]960 10 101866675 1911105 10011) 
805 900010691006, : 

4,106 1095 081], 10. 2০০০0900911) 0106 10195 107650110০0 

৮5 00০ [0001660 1900109, 106511096101091  ০010691610069 010 11966919 

19111176 71000117105 00109661006, 

কার্য্যসমূহ এবং ক্ষমতাবলী 
€2 নম্বর ধারা । 

1. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদ আন্তর্জীতিক অর্থনৈতিক, 

সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষানৈতিক, স্বাস্থ্যসম্পফিত এবং সংশ্রিষ্ট বিষয়- 

সমূহে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে পারবে অথবা 

উদ্যোগী হতে পারবে এবং এধরণের কোন বিঘয় সম্পকে সাধারণ সভার 

নিকট, রাষ্ট্রসংঘের সদপ্যরাষ্ট্রসমূহের নিকট এবং বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহের 

নিকট আ্পারিশ পেশ করতে পারবে | 

2, সকলের পক্ষে প্রযোজ্য মানবিক অধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার 

প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এবং সেগুলি পালনের উন্নতির উদ্দেশ্যে এই পরিঘদ 

সুপারিশ করতে পারবে । 

3. নিজের এক্ডজিয়ারভুক্ত সমস্ত বিষয়ে প্রস্তাবাদির খসড়া এই পরিষদ 

সাধারণ সভার নিকট পেশ করার জন্য প্রস্তুত করতে পারবে । 

4. রাষ্ট্রসংঘকর্তৃক নির্দেশিত আইনকানুন অনুগ়ারে এই পরিষদ নিজের 

এএজিয়ারভক্ত সমস্ত বিষয়ে আন্তর্জাতিক সন্মেলনাদি আহবান করতে পারবে । 
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48110016 63, 

1,000 150010010010 2100 ১০9০191 0০01701] 109. 210091 1100 2:2066- 
1161019 ৮7117) 2)% 01 076 226110165 1616160 10 17) 4£১101016 57, 

065101706 1116 [61105 010 ড/1)101) 0116 8:591)6% ০0100917090 91091] ০৪ 

01998161100 1918001091010 ৮7101)1005 0101660 8010115, ৯0০1 

8571991061015 91081] ৮৪ 9061606 10 01091 705 005 0617919] 
4৯989170019, 

2, 76 1008% 00901010816 006 80611199০07 10109 310০01911290 
800100165 [100091) 0012501681101) 10) ৪200 160010106170861091)5 [০ 
91001) 2:06110195 2100 01110021) 1600117091002,010175 (০ (105 06106191 

55910019৪00 00 076 7%0000619 ০01 01)5 [010166 1২2191)5, 

€3 নন্বর ধারা। 
1. রাষ্্রসংঘের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সম্পককযুক্ত করার শতাদি স্থির 

করার পর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদ 5? নম্বর ধারায় উল্লিখিত 
সংস্থাসমূহের যেকোনটির সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে । এধরণের চুক্তি- 
সমূহ সাধারণ সভার অনুমোদনসাপেক্ষে হবে। 

2, বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমহের সাথে আলোচনার মাধ্যমে, তাদের নিকট 
ুপারিশের মাধ্যমে এবং সাধারণ সভা ও রাষ্্রসংঘের সদস্যরা্রসমূুহের 
নিকট সুপারিশের মাধ্যমে এই পরিঘদ বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহের কাজকর্মের 

সমন্বয়সাধন করতে পারবে | 

.&161০16 64. | ৃ 

1,075 15001701010 21070 90018] €000017011 709. 1215 8010101011866 

5165 10 00810 165018]1 1600115 0010, 1106 51060181126. 2:59110163- 

[6 1099 10806 21205610679 ৮710 006 1051000915০ 006 
[011650 18001759800 ৮101) 50901211790 282100195 60 ০9৮1211) 
160075 010 006 56605 18101) 10 815 96০6 60 169 ০0%) 

160011010911026109109 200. 10 190010010761002010175 010. 10966615 191111076 
ক/101011 169 0000106161009 109,068 0০ 1176 96106191 4৯55610015, 

2,» [10029 001110001710906 15 009615%201091)5 010 (11556 19100105 

€0 009 কে916191 4১556008019, 

€4 নম্বর ধারা। 
1. বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূৃহের কাছ থেকে নিয়মিত প্রতিবেদন আদায় 

করার জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদ উপযুক্ত ব্যবস্থাদি অবলম্বন 
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করতে পারবে । এই পরিঘদ নিজের স্বপারিশাদিকে এবং এর এক্তিয়ারভুক্ত 
সমস্ত বিষয়ে সাধারণ সভার স্ুপরিশাদিকে কাধ্যকরী করার উদ্দেশ্যে 
অবলদ্বিত ব্যবস্থাদি সম্পকে প্রতিবেদন আদায়ের জন্য বাষ্সংঘের 
সদস্যরাষ্ীসমূহের সাথে এবং বিশেঘজ্ঞ সংস্থাসমূহের সাথে ব্যবস্থা করতে 
পারবে | 

2 এই প্রতিবেদনসমূহের উপর এই পরিষদ নিজের মন্তব্যাদি সাধারণ 
সতার নিকট প্রেরণ করতে পারবে । 

4101015 65,. 

[09 17001001010 2170 90019] 00811011108 [0170151) 1110017)201010- 
€০ 015 99০01105 00810011] 220 51121189915 005 99০01105 
0০000701] 10011 115 1500651. 

65 নম্বর ধার।।। 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ নিরাপত্তা পরিঘদকে তথ্য পরিবেশন 

করতে পারবে এবং নিরাপত্তা পরিষদের অনুরোধক্রমে একে সাহায্য 
করবে | 

4৯10101৩ 69, 

1,.00109 80018011010 200 ৯০০1৪] 0001001] 51091] 10610117) 90001) 

10100110115 29 181] ড/161)1) 15 00110196661006 11) 00700606101) 10 
005 0851116 ০৮ 01 05 16001010091702109119 ০01 1106 €3910619 

4৯996100015, 

2, 16 10855 5101) 0106 80100928106 006 0961061:8] 4১556107019, 

[6100177) 561%1069 ৪ 67০ 1600069 ০01 17161000915 ০ 006 17012166% 
[ব8(19195 2170 ৪1 116 17160098601 910901811790 856100195. 

3, 16 90811 0০10] 5001) 00161 [1)0010115 2.5 216 99০০1290 
51596511)6165 11 1106 10199610 €51097067 01 85 77089 06 .99157060 (9 
10 09৮ (16 0361076181 4৯956110015. | 

€6 নম্বর ধার] 
1. সাধারণ সভার স্রপারিশাদি পালন করার সাথে সংশিষ্ট নিজের 

এক্তিয়ারভুক্ত সমস্ত কাজ অথনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদ সম্পন্ন করবে । 
2. সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে এই পরিষদ রাষ্্রসংঘের সদস্য- 

রাষ্ট্রসমূহের এবং বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূছের অনুরোধে সেবাকম করতে পারবে । 
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35 বর্তমান চাঁটারের অন্যত্র সুনিদিষ্ট অথবা সাধারণ সভাকর্তুক 
এই' পরিষদকে অপিত অন্যান্য কাধ্যাদি এ সম্পর করবে । 

0017 

4৮768010 67, 

],17901. 1779100691 06 108 12001101010 200 50019] 0০001301] 

৪1191] 1726 0106 ০016, 

2,.109015109109 01 (176 10013010010 270 9০9০018] 0001701] 51191] 09 
11902 ৮5 ৪. 0)8101165 01 10106 10017010615 [01696316 270. ৮011109. 

ভোট ব্যবস্থা 
6? নম্বর ধারা । 

1. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের প্রত্যেক সদস্যরার্টের একটি 
করে ভোট থাকবে । 

2. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সিদ্ধান্তাদি উপস্থিত এবং 
ভোটদানরত সদস্যরাষ্ট্রসমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে হবে । 

[১0090 076 

0161076 68. 

[075 7001)010010 200 ৯০০1৪] 0০0010011 51181] 566 0) 901017015- 
91009 11) 50010010010 900. 50018] 76105 2100 0] 009 17101096101, 0£ 
11017028) 110165 200 5001. 01161 0011011019510185 2.9 1779, 706 16901160 
60] 1116 0910011702706 ০01 165 (01000110175, 

কার্য্যপ্রণালী 
68 নম্বর ধারা । 

নিজের কাধ্যাদি সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় কমিশনসমূহসহ 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এবং মানবিক অধিকারের উন্নয়নের 
জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদ কমিশনসমূহ প্রতিষ্ঠা করবে । 

. &161010 69, 

116 170010010010 9100 99011 0০০07017011 51191] 17116 91 11617061 
০৫ 1115 70085650 200105 1০ 0210010206১ ৮7161)006 ৮০66১ 1 115 
96119618619175 00 8:05 10906 ০0 08916105121 00100900 10 1178 
./1610001, 
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€9 নব্বর ধারা । 

রাষ্ট্রসংধের কোন সদস্যরাষ্ট্রের স্বাথের সাথে বিশেষভাবে জড়িত 
কোন বিষয় সম্পর্কে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের আলোচনায় 
ভোটদানের অধিকার ব্যতীত অংশগ্রহণ করার জন্য এই পরিষদ সংশ্লিষ্ট 
সদস্যরাট্রকে আমন্ত্রণ করবে । 

4৯1৫0006970. 

[005 001001010 900 909191 0০9910011 1109 108106 272190- 
10617051017 160165961009595 ০ 005 50901811290 8:2600165 10 
0900102965 %/101)00 5099১ 1) 105 09119919100 200 17) (17096 

০6 106 0017010)15310103 956991191)50. %% 1১ 2100 101 19 101915991769- 

0০5 6০ 72101010866 17 006 06116919019105 ০06 016 91990121120 
2,26100165. 

0 নম্বর ধারা । 

বিশেষজ্ঞ সংস্বাসমূহের প্রতিনিধিবগ্কতুক অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
পরিঘদের এবং তৎকতুক প্রতিষ্ঠিত কমিশনসমূহের আলোচনায় এবং 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের প্রতিনিধিবগকতক বিশেষজ্ঞ সংস্বাসমূহের 
আলোচনায় ভোটদানের অধিকার ব্যতীত অংশগ্রহণ করার বন্দোবস্ত 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদ করতে পারবে । 

/701006 71. 

7015 12001)01010 ৪100 90019] 00981701] 1009% [08155 51191019 
817910561061909 007 ০0105711020101) ড10):10017-50%6171107510121 

075910179.00109 10101) 216 00106171760 ৮1010. 10916513 %%101010 105 ০010- 
06161006. 9001) 211210561776109 102 06 10)900 %5101) 112161109010179] 
015970129.010115 ৪00১ 10216 2001070101126) 7111) 10961091081 07590129- 

(10119 2,006] 00109010201010 ড101) 005 15161061 0£ 015 [00165 

৪01005 00100610060, 

পা? নম্বর ধারা । 

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদের এক্তিয়ারভুক্ত সমস্ত বিঘয়ের সঙ্গে 
জড়িত বেসরকারী সংগঠনসমূহের সাথে আলোচনার জন্য যথাযথ 
বন্দোবস্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদ করতে পারবে । এধরণের 
বন্দোবস্ত আন্তর্জীতিক সংগঠনসমূহের সাথে এবং উপযুক্তক্ষেত্রে রাষ্্সংষের 
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সংশ্লিষ্ট সদস্যরাষ্ট্রের সাথে আলোচনাক্রমে জাতীয় সংগঠনসমূহের সাথে: 
কর! যেতে পারবে । 

716101072, 

1,101 72001001010 2170 9০9০0121] 00170115191] 9৪00 15 

০) 10165 ০0 01090960016 11901000176 6116 1061100 ০01 981601105 15. 
19195109101. 

27116 15001801010 2100 99018] 00910011 31191] 10990 ৪3 

16701160 11) 20001081006 1101) 109 10165, 17101) 51911 17101006 

[70915101) 07 11)6 00106101078 01 1799617155 010 1016 16000656 ০01 £ 

[02810111501 19 107610919, 

72 নন্বর ধারা । 

1, নিজস্ব সভাপতি নির্বাচনের পদ্ধতিসহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
পরিষদ এর কাধ্যপ্রণালী সম্পকিত নিয়মকানুন প্রণয়ন করবে | 

২. নিজস্ব সদস্যরাষ্ট্রসমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুরোধে বৈঠক আহ্বান 
করার বিধানসহ স্বকীয় নিয়মকানুন অনুসারে অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
পরিঘদ বৈঠকে মিলিত হবে | 

0074৮ 757২ 20 

1)6019796107) [39970175 0-611- 
(505০7711770 ০7171607165 

4৯160016273. 

11610706159 06 006 10101160 8110175 ৮1010]. 19৬5 01 2,950176- 
16581001)5101116165 101 1106 2,01111101501211010 ০৫ (11601159 51005 
106010165 1086 1701 9560 86291160 2 [11 17762501178 ০0 5617-00৮910- 
10610 160080176 [106 70107001016 (1086 10106 11010515515 01 1116 1171791- 
(21015 ০0৫6 00596 16101601169 216 78121280175 2100 20060 25 £. 
590150 050 1116 001122001. 1০ 19:010016 60 (05 0108051, 
₹/101)1]) 0116 95569100 01 10691790101081 1992.06 2100 56001165 9518011- 
51150 ৮5 016 191755617 01081661016 5911-59105 01 005 1011901-- 
€05 01 (0656 (51116011555 20১ 1০0 (1115 00 : 
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(৪) ০ 95019, 10 ৫06 159090 07 10176 010165 ০01 1175 
[090101595 001706117605 11617 1001161021১ 90010017105, ৪০9০181১270 

90090101791 20 2100910061)6) (10617 1050 [19200061109 2110 00611 

10706506101) 2591179 2100395 ; 

(9) 0০ 06%6100 5০16-5095910010)91)6 €0 (2105 ৫09 ৪০০০০17 
01 076 70001160091 25011861015 01 01) 709010195১ ৪00 [09 29915 (19100 
11) [109 110951:595156 ৫6% 61010100919 ০01 (10911 166 17001161021 11050110- 

[10119১ 2.00070176 (০0 1116 08101080191 011001790817065 ০07 9901 

€61:116015 200 165 0600195 2170 03617 21:51176  968569 ০ 

2:৫%8100600619 

(০) 1০ 100101)61 11005111961019] 09906 2100 9900119 ; 

(0) ০০ 70101000916 00179070016  10092990]765 01 09610191000) 
€0 91000018726 19992810175 800 1০0 999091865 1101) 01016 2000001- 
2100১ 91000 200 ড117915 20010101199) %%101) 50601911860 17661 

1)801019] 000165 11) 2 16৮ (০0 (106 70198001081] 2.01715ড9107910 01 

016 500181) 5001001010১ 2100 50161710150 10911009595 566 10111) 117 01015 

/৯111০16 3 2110 

(5) (০ £8:051016 19800181190 076 960166215-03610618] 01 

1110110790101) 0701009969১ 5016০ (0 5001. 11101691010 25 59001109 
2710 ০017501001101791 001)510612001759 1009 1600116১ 50620501091 2110 
00091 11001009010] ০016 2 16010101021 18016 1618:0105 00 50901001010, 
50019] 8710 90002010191 ০0010016101)5 11) [1)6 12111601195 101 ড17101) 
0])6% 216 15996001৬61 1631901751015 ০0161 027 (1)0956 ০11601195 
€০ 1101) 00179191615 2011 8170 21] 20119. 
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73 নম্বর ধারা । 

রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত সদস্যরাষ্্রসমূহ যারা, পুরোপুরি স্বায়ত্তশাসন লাভ 
'করতে পারেনি এমন অঞ্চলসমৃহের শাসনের দাযিত্বগ্রহণ করেছে ব! 
করছে, তারা এই নীতি গণ্য করছে যে উক্ত অঞ্চলসমূহের অধিবাসীদের 
স্বাই প্রধান এবং বতমান চার্টারকতুক প্রতিষিত আন্তর্জাতিক শাস্তি 
ও নিরাপত্তার ব্যবস্থার মধ্যে সেই সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের কল্যাণ 
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চূড়ান্তভাবে উন্নীত করার দায় পবিত্র দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করছে এবং 
তদদেশ্যে £ ৃ 

(৪) সংশিষ্ট জাতিপমহের সংস্কৃতির প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন- 
সাপেক্ষে তাদের ব্লাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষানৈতিক 
অগ্রগতির, তাদের প্রতি ন্যায়োচিত ব্যবহারের এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
তাদের রক্ষার ব্যবস্থা করা : 

(6) প্রত্যেকটি অঞ্চলের এবং তার জনসাধারণের বিশেষ অবস্থা 
এবং তাদের অগ্রগতির পর্যায়ের বিভিন্নতা অনুসারে স্বায়ত্বশাসনের 
বিকাশ করা, সংশ্লিষ্ট জাতিসমূহের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্খার প্রতি 
যথার্থ লক্ষ্য রাখা, এবং তাদের স্বাধীন রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের ত্বরান্বিত 
উন্নতিকল্পলে তাদের সহায়তা করা : 

(০) আন্তর্জীতিক শাস্তি ও নিরাপত্তাকে অগ্রগামী করা : 

(৫) অগ্রগতির জন্য গঠনমলক ব্যবস্থাদির উন্নতি করা, গবেষণা 

উৎসাহিত করা, একে অন্যের সাথে সহযোগিতা করা, এবং উপযুক্ত 
সময়ে ও ক্ষেত্রে, এই ধারায় বণিত সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক 
উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবানুনাগভাবে সাধনের জন্য আন্তীতিক বিশেষজ্ঞ 
সংস্বাসমূহের সাথে সহযোগিতা করা ; এবং 

(9. দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায় প্রযোজ্য এমন সমস্ত অঞ্চল ব্যতিরেকে 

যেসমস্ত অঞ্চলের জন্য তারা যথাক্রমে দায়ী সেই সমস্ত অঞ্চলে সামাজিক, 

অনৈতিক এবং শিক্ষানৈতিক অবস্থাদি সম্পরকে পরিসংখ্যানগত এবং 

কারিগরীধরণের অন্যান্য খবর মহাসচিবকে নিরাপত্তাজনিত ও সাংবিধানিক 

বিধিনিঘেধ সাপেক্ষে নিয়মিতভাবে সংবাদ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করবে | 
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4 নম্বর ধারা । 
রাষ্রপংঘের সদস্যরাষ্্রসমূহ এও ম্বীকার করছে যে এই অধ্যায় প্রযোজ্য 

18 
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এমন সমস্ত অঞ্চলের প্রতি, যেমন তাদের নিজেদের খাস এলাকার প্রতি» 
তাদের নীতি সুপ্রতিবেশীম্থলভতার সাধারণ নীতির উপর ভিত্তি করে 
এবং সামাজিক, অনৈতিক, এবং বাণিজ্যিক বিষয়াদিতে বিশ্বের 
অবশিষ্টাংশের স্বাথ এবং কল্যাণের প্রতি যথেষ্ট সচেতনতা সাপেক্ষেই হবে ।, 

07471 51২ এ 

66710261009] 050999121৯5 9667) 

৫0655 75. 

"175 0101050 19010705 513911 991201191) 017061 169 2001)01109 
81) 117651172010102] 10509651717 55569120 101 11) 2:017011715019,0101) 2100. 
50615151018 06 5001. [51110091199 989 109 1706 7019080 00616019061 
9৩ 50099085510 11015100091] 28661061005, 11)556 16111601165 216: 

06:6108601 15661160 69 85 (03% 16111091165, 

ত্রাদস্ণ অস্ধ্যান্্ 
আন্তর্জাতিক অছি ব্যবস্থা 

75 নম্বর ধারা । 
পরবর্তীকালে আলাদা আলাদ। চুক্তি অনুসারে আন্তর্জাতিক অছি ব্যবস্থার: 

অধীনে আনীত অঞ্চলসমূহের প্রশাসন এবং তদারকের জন্য রাষ্্রসংঘ একটি 
আস্তর্জীতিক অছি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে । এসমস্ত অঞ্চলকে এরপর থেকে 
অছিভুক্ত অঞ্চলসমূহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 

80016 76. 
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(5177001055১ 200 03617 01927558156 ৫5510107610 €০0%/8108 51 
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80010010061 ০0: 1100661005305 85 12089 ৮০ 21010111955 €0. 
১০ 02210001917 011001709691)055 ০? 62০1) 15170012100 1. 
600153 ৪00 1115 5915 9%0155560 19169 06 015 706010158 
০010০9611760, 800 23 12089 05 101051060 0% 005 51005 0£ 5801) 
00056555101 22152110610 £ 

(০) 6০ 61200901286 1651960% 07 1)001791) 1161)65 2100 01 

[01702119611121 069001075 101: 21] চ101)900 ৫1501006101) 8$ (০ 18০৬১ 

৪65 181780886১ 01 16115109105 2100 60 61009001886 16005010101 ০01 

009 110651061961)061006 ০01 00০ 105010165 ০1 01)5 ৮৮০1] ; 890 
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ঘি 2001059 2100 0617 09000918, 2104 2150 60091 0:62.000617 001 
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€০ 009 01051510175 ০01 4৯70০15 8০. 

76 নম্বর ধারা । 
বতমান চার্টারের ॥ নম্বর ধারায় বণিত রাষ্রসংঘের উদদেশযলমূহ 

অনুসারে অছি ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যসমূহ হবে 2 
(০) আস্তর্জীতিক শাস্তি ও নিরাপত্তাকে অগ্রগাম্মী করা ; 
৮) অছিভুক্ত অঞ্চলসমূহের অধিবাসীদের রাজনৈতিক, অনৈতিক,. 

সামাজিক এবং শিক্ষানৈতিক অগ্রগতি সাধন করা এবং প্রত্যেক অঞ্চল 
ও তার জনসাধারণের বিশেষ অবস্থা, সংশিষ্ট জনসাধারণের আকাঙ্খার 

বিধিনিষেধহীন প্রকাশ, এবং প্রত্যেকটি অছিচুক্তির শতাদিসাপেক্ষে যা? 
যথাযথ হবে সেই অনুসারে স্বায়ত্তশাসন অথবা স্বাধীনতার পথে তাদের 
ত্বরানিত অগ্রগতি সাধন কর! ; 

(০) জাতি, স্ত্রী-পুরুঘ, তাঘা এবং ধর্ম নিবিশেঘে সকলের জন্য 

মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদশনকে উৎসাহ 
প্রদান করা এবং বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক নিভরতার 
স্বীকৃতিকে উৎসাহ প্রদান করা ; এবং 

(৫) সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক বিঘয়ে রাষ্্রসংঘের সকল 
সদস্যরাষ্ট এবং তাদের নাগরিকদের প্রতি সমব্যবহারের এবং উপরে 
উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহের সম্পাদনকে ক্ষুণ্ণ না করে এবং 80 নম্বর ধারার 
বিধানাদিসাপেক্ষে ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রেও তাদের প্রতি সমব্যবহারের ব্যবস্থ 
করা । 
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48716101677, 
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ড/10101) (01711001159 11) 116 016201118  02909201169 ৮11] 09 0101021 

২0091 0116 11151965111) 55861 ৪100 01901) 71121 (617075, 

27 নম্র ধারা । 
অছিব্যবস্থা নিয়রোক্ত শ্রেণীসমূহের অধানস্থ সমস্ত অঞ্চলসমূহের 

প্রতি অছিচুক্তিবলে প্রযোজ্য হবে 2 
(৪) বতমান ম্যাণডটব্যবস্থার অধীনস্থ অঞ্চলসমূহ ) 
(০) দ্বিতীয় বিশৃযুদ্ধের ফলে শক্ররাধ্ীমূৃহের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা 

অঞ্চলসমূহ' ; এবং 
(০) শাঁসনের দায়িত্বসম্বলিত রা্রসমৃহদ্বারা ক অছিব্যবস্থার অধীনে 

উপস্থাপিত অঞ্চলসমূহ | 
2. উপরিলিখিত শ্রেণীসমূহের অন্তর্গত কোন্ কোন্ অঞ্চল অছি- 

ব্যবস্থার অধীনে আনীত হবে এবং তার শর্তাবলী কি হবে তা পরবর্তী- 
কালের চুক্তিবলে ঠিক হবে । 

87811076178. 

0116 [18506951910 5591612) 51)9]1 7706 210015 1০ 16110101155 ৮1710 

1256 0900109 1$16775515 01 006 10101660 20101)5, 1619010175110) 

800106 10101) 91)811 ০০ 08960 01. 1691960% 01 (176 70111701116 ০ 
30591:615) 900911. 

শ৪ নম্বর ধারা । 

এমন সমস্ত অঞ্চল, যারা রাষ্ীসংঘের সভ্য হয়েছে এবং যাদের মধ্যে 

সম্পর্ক সার্বভৌমত্বগত নীতির প্রতি সন্মানের ভিত্তিতে হবে, তাদের প্রতি 

'অছিব্যবস্থ। প্রযোজ্য হবেন! | 
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83 800 ৪১, 

79 নম্র ধারা । 

অছিব্যবস্থার অধীনে উপস্থাপিত হবে এমন প্রত্যেকটি অঞ্চলের জন্য 

সকল পরিবতন এবং সংশোধনসহ অছ্ির শতাবলী, প্রত্যক্ষভাবে জড়িত 
সকলরাষ্ট্রকর্তৃক, ম্যাণ্ডেটব্যবস্থার অধীনস্থ অঞ্চলের ক্ষেত্রে রাষ্রসংঘের 
সদস্য এমন ম্যাণ্ডেটধারী বাষ্ট্রসহ, স্থিরীকৃত হবে এবং 83 নম্বর ও 85 নদ্বর 
ধারার বিধানানুসারে অনুমোদিত হবে। 
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51075 ০7 61501106 117/611720101028] 11751101051105 10 চ/1)101) 17%1০100515 
০01 019 00171690 18010175 1012 19909০61৮915 ৮০ 19810199. 

2,09195780]) 1 0 0015 £161016 91091] 1009 ০০ 11709101605 
&9 91510 -61001805 101 0918 01 10099001701702106 01 006 1099০018- 
0017 200 00100105101) 0 25590161165 01 [01901175 10072170205 220 

00191 19101101195 00062 0106 60506569110 55501) 25 [010৬1090 101: 
11) /৯101016 77, 

80 নম্র ধারা । 

1. অছিব্যবস্থার অধীনে উপস্থাপনাকল্পে প্রত্যেক অঞ্চল সম্প্ক 
77 নম্বর, 79 নম্বর ও 81 নম্বর ধারা অনুসারে সম্পাদিত আলাদা আলাদা 

অছিচুক্তিবলে স্বীকৃতি বিষয়সমূহ ব্যতিরেকে, এবং যতক্ষণ না উক্ত ধরণের 
চুক্তিসমূহ সম্পাদিত হয়, ততক্ষণ বতমান অধ্যায়ের কোন কিছুই এমন- 
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ভাবে ধাধ্য হবেনা বা তেমন কোন ফিছুই আপনি আপনি যেকোন রাষ্রের 
অথবা যেকোন জাতির যেকোন ধরণের অধিকারকে, অথব! রাষ্্ীসংঘের 
জ্দস্যবাই্রসমূহ যার শরিক এমন কোন বতমান আন্তর্জীতিক ব্যবস্থাপনার 
শর্তাবলীকে কোনক্রমে পরিবতিত করবেনা । 

2, এই ধারার ॥ নম্বর অনুচ্ছেদকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হবেন 
যাতে ম্যাণ্ডেটের অধীনস্থ অঞ্চল এবং অন্যান্য অঞ্চলসমূহকে 77 নম্বর 
খারা অনুসারে অছিব্যবস্থার অধীনে উপস্থাপনাকল্পে আলোচনা এবং 
চুক্তি সম্পাদনকে বিলম্বিত করা অথবা স্থগিত রাখার কারণ হতে পারে । 

01০15 81, 

016 00969251170 2£:660706106, 51081] 0 6801) 0856 11001006 (0৩ 
15105 01061 10101) (105 0056 161116019 11] 069 9.0107101515160 
২100 069179669 (116 2001)01115 ৮1710] 1111] 570510152 (1)6 2,010011)15- 

1126101/) ০? 06 1189 161116015, 9001) 2001)011155 10616110951 
981150 0175 2,0107110151511100 2001001165১ 17795 ০০ 01068 01 17)016 58698 
+€01 0106 015901296101) 10561 

৪2 নম্বর ধারা । 

প্রত্যেক ক্ষেত্রে অছিভুক্ত অঞ্চলের প্রশাসনের শর্তাবলী এবং যে কতৃপক্ষ 
অছ্ভিভুক্ত অঞ্চলের প্রশাসন পরিচালনা করবে সেই প্রশাসনিক কতৃপক্ষের 
নিণায়ন অছিচুক্তির মধ্যে থাকবে । এক বা একাধিক রাষ্রী অথবা 
স্রাষ্ীসংঘ নিজেই এধরণের কতৃপক্ষ, যাকে এরপর থেকে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ 
বলে উল্লেখ কর হয়েছে, হতে পারবে । 

4808076 892. 

ত1)615 17089 ০০ 06916102090, 11) 20 (11509951010 25152176105 &, 
90580652710 2152. 01 21585 10101) 1025 11001005 7216 01 211 ০1 (105 
0105 €510116015 €০ %1)101) 005 22166177619 20011655 ৮/1010001 
[161001০5 6০0 209 9090181 22105100617 07 25610051065 17)8.06 10061 
4১10০15 43. 

$2 নম্র ধারা। 

43 নম্বর ধারা অনুসারে সম্পাদিত বিশেষ চুক্তি বা চুক্তিসমূহের 
অন্তরায় না হয়ে কোন অগ্িভুস্ত অঞ্চলের অংশবিশেষকে বা সম্পৃণ 
এলাকাকে সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপৃণণ এলাকা বা এলাকাসমূহ বলে 
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উজ অছিভুজ্জ অঞ্চলের প্রতি প্রযোজ্য অছিচুজ্ির মধ্যে নির্ণায়ন কর! 
ব্যেতে পারবে । 

40106965৪83, 

1, 4৯11 01)0010105 0৫6 005 0010160 [8010105 1612005 ০ 50215519 
816995 11001001115 009 20101081 06 1106 [61009 01 1005 [00091599101 

8616611091865 2170 ০06 00611 21065190101 ০01 21016170076101১ 81191] ৮৩ 
18য%61015590 0৮ 0105 99001119 (০০9010011. 

20106 08510 0019০061555 980 10101) 110) 4৯110101576 51191] ০৩ 
81001158615 6০ 05 709০01015 ০৫ 9৪০1) 5012950 268. 

3,216 ৯০০001109 (0০0910011 51811, 500)60 09 006 19101310109 
০ 006 00505251010 95150179105 2110 410)0806 015100106 €০ 95০017169 
0010510618110115১ 221] 15616 ০06 0175 29515121006 ০01 (116 1105066- 

91010 (0০05111011 10 7091101200 1100956 10110110179 ০ 06 70101050 
200205 91061 [055651710  559100 19180105 60 79011010919 
6০010100105 59018], 2100 60002010109] 17082066515 1) 0105 50806810 
3683* 

3 নম্বর ধারা । 

1, অছিচুক্তিসমূহের শর্তাবলীর অনুমোদন এবং সেগুলির পরিবর্তন ও 
সংশোধনসহ' সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূণ এলাকাসমূহ সম্পকিত রাষ্ট্ী- 
সংঘের সমস্ত কাধ্য নিরাপত্তা পরিঘদ সম্পাদন করবে। 

2. জামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূণ প্রত্যেক এলাকার অধিবাসীদের 
প্রীত 76 নম্বর ধারায় বণিত মূল উদ্দেশ্যসমূহ প্রযোজ্য হবে । 

3, অছিচুক্তিসমহের বিধানাদি সাপেক্ষে এবং নিরাপত্তাজনিত 

প্রশাদির অন্তরায় না হয়ে অছিব্যবস্থার অন্তর্গত সামরিক দিক থেকে 
গুরুত্বপূর্ণ এলাঁকাসমূহের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষা- 
নৈতিক বিঘয়সমৃহজনিত রা্রসংষের কাধ্যাদি সম্পাদন করতে নিরাপত্তা 
পরিঘদ অছি পরিষদের সহায়ত গ্রহণ করতে পারবে । 

4717516 84. 

6 510811 06 605 0009 01 006 2:01701170150611716 20111017195 10 50906 
00৪6 006 0050 (61116015 51811 0185 15 1081 10 005 1079110601091006 
40? 1000177900108] 06206 200 99০00110900 0035 6100. 0106 80201119- 
₹€51116 20070115 1085 00810 156 01 ৮০010106621 01095, 190111019, 
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810 25519181006 01) 0076 (17051 €61711015 1) 08119117500 116 
0011596010175 1(0%7205 012 980115 00011011 010091691001) 11) (1015 
162910 05 6 20100110151611116 20161011155 25 ০1] 85 101 10081 
06161706 200 116 109117691081106 ০01 18৬ 200 01061 চ7111)1) 006" 
07750 15116015. 

84 নম্বর ধার! । 
কোন অছিভুক্ত অঞ্চল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় এর 

ভূমিকা যাতে পালন করে তার ব্যবস্থা কর] সংশ্রিষ্ট প্রশাসনিক 
কর্তৃপক্ষের. কতব্য হবে। সেই উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পরিষদের প্রতি 
স্বীকৃত দায় পালনের ও স্থানীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার এবং অছিভুক্ত 
অঞ্চলের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রশাসনিক কর্ত্ পক্ষ অছি- 
ভুক্ত অঞ্চল থেকে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, সুযোগ-সুবিধা! এবং সাহায্য কাজে 

লাগাতে পারবে । 

4৯70005 85, 

],.0106 10110610175 01 1106 00101660 12,0101)5 10) 16980 10 

00515951017) 2:16610761705 101 211 21689 10016 06515109090 99 
90269610, 11701001708 1116 21001098106 006 1917179 ০01 116 (105096- 

81810 22159105105 270 ০06 (0611 21061901010) 01 20091007918 51021] 

০০ 2%9101590 0% 0)০ 036109191 49901001019 * 

2,7107652105555101] 009100119 01091901115 810091 (116 2011)0116 

06 6116 035106191 4১5561070155 81791] 25515 (115 505191 4৯551101019 

11) 081151105 ০00৮ 00556 [010010119, 

85 নম্বর ধারা । 

অছিচুক্তিসমূহের শতাবলীর অনুমোদন ও সেগুলির পরিবতন ও 
সংশোধনসহ সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূণ বলে নিণিত নয় এমন সমস্ত 
অঞ্চলসমূহের প্রতি প্রযোজ্য অছিচুক্তিসমূহ সম্পকিত রা্রসংঘের সমস্ত 
কাব্য সাধারণ সভ। সম্পাদন করবে । 

2. সাধারণ সভার ক্ষমতাধীনে থেকে অছি পরিষদ এই সমস্ত কাধ? 

সম্পাদন করতে সাধারণ সভীকে সহায়তা করবে | 



0০78575 বা 

[116 17056955181) 00001] 

(০010700916197) 

48860016 86, 

1, 00176 21096595101) 001701] 510511 0010519 01 [0)6 10110511119, 
1/1610013 ০01 1176 01010650 [2010109 ; 

(৪) 100956 116100915 2010011)151611100 0517 16111601195 ) 

(6) 98০1. ০0৫6 [11099 7৬০11070915 1009176101090 69 1081179 11) 

4১101091523 85 216 1001 9,000110151611176 0851 66111001155 ; 200 

(০) 25 108119 011)61 110100215 ০120660 101 [11169-552 (0175 
95 005 93610619] 4১556100015 ৪5 10785 06 1060959815 (0 6115019 096 

006 10121 10017061 ০01 11610109159 ০01 176 21051655171 0001)011 19 
6000211% 11060 091/661 10052 7$16170915 ০06 005 70101660. 
[9,010179 ড/17101) 2017011015061 01091 (61011601165 2100 1110989 17101) 

0০ 1701, 

2, 18010 17161101061 ০01 1116 11705666511) 00010701] 917911] 099150909, 
0106 906019119 01811960 1১215010 (0 16707656006 10 00615100, 

জ্রম্সোদশ্ণ ধ্যান 

অছি পরিষদ 

গঠন 
86 নম্বর ধারা । 

1. রাষ্ট্রসংধের নিয্নোলিখিত সদস্যরাষ্্রসমূহকে নিয়ে অছি পরিষদ গঠিত, 
হবে £ 

(৪) অছিতুক্ত অঞ্চনসমূহের প্রশাসনকারী সদস্যরাষ্রসমূহ' ; 
(9) অছিভুক্ত অঞ্চলসমূহের প্রশাসনকারী নয় অথচ 23 নম্বর ধারায় 

নাম ধরে উল্লিখিত সদস্যরাষ্ট্রসমূহ ; এবং 
(০) সাধারণ সভাকত্তুক তিন বৎসরের জন্য নিবাচিত প্রয়োজনীয়: 

সংখ্যক সদস্যরাষ্্র যাতে অছি পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যার মধ্যে অছিতুস্ত 
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অঞ্চলসমূহের প্রশাসনকারী রাষ্ট্রসমূহের সংখ্যা প্রশাসনকারী নয় এমন সমস্ত 
রাষ্সমূহের সংখ্যার সমান হয় । 

2, অছি পরিঘদের প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্র অছি পরিষদে নিজের প্রতিনিধিত্ব 
করার জন্য বিশেষ যোগ্যতা -সম্পর একজন ব্যক্তিকে মনোনীত করবে । 

ছা হ500107)9 8710 2৯0 679 

4১210015827, 

৭175 0509191 455910061]5 2005 10061: 15 20011011655 606 

শবাা0515591010 008010011১ 11 021751100 ০00 0061] 1180010199১ 108 £ 

(৪) 901351061 16100165 50101010660 65 005 20100117190611175 
30101001165 3 

(6) 9০০60 70০50100105 2100 9%:21101106 0০12 17) ০0119019610) 
৮7101) 0106 2.৫10011)1565111)£ 9061901109১ 

€০) 7005109 6০0: 061109010 15105 €0 006 15590056 688 
(50101601195 20 00065 8216590 901201) ৮710) 0105 2/01001101509111)6 
80107105 ; 8৪179 

(৫) 129 0)952 8100 ০061061 2:0610109 17) ০0110017771 111) 086 

(61775 ০01 6106 00966551117) 2.£16610)61005, 

কার্যসমুহ ও ক্ষমতাবলী 
37 নব্বর ধারা । 

1. নিজেদের কাধ্যসমূহ পালন করতে গিয়ে সাধারণ সভা এবং 
এর ক্ষমতাধীনে অছি পরিঘদ করতে পারবে 2 

(৪) প্রশাসনিক কততৃপক্ষকতৃক পেশকরা প্রতিবেদনসমূহের বিবেচনা ; 
(৮) অতভিযোগপত্রার্দি গ্রহণ এবং প্রশাসনিক কতুপক্ষের সাথে 

আন্ুলাচনার ভিত্তিতে সেগুলির পরীক্ষা ; 

(০) প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সাথে পরিদর্শনের সময় সম্পর্কে একমত 
হয়ে মাঝে মাঝে বিভিন্ন অছিভুক্ত অঞ্চলের পরিদশনের ব্যবস্থা ; 

(৫) অছিচুজিস্মূহের শতাবলীর সাথে সঙ্গতি রেখে এই সমস্ত এবং 
অন্যান্য ব্যবস্থা! গ্রহণ ৷ 

48108016 88. 

0৩ 0105156551010 0০০001001] 51791] (01100198152, 000691801189176 
এ 095 1700110081১ 6০০01001010 5০0০181১ 2180 60008001591 8৫৬218০৩৯ 
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06106 06 [0৩ 10112010200 01 620) 0050 (01716015, 8110 005 
2:0170111506171716 21001101115 007 62901) 009 [517016015 0100 106 
00110199061005 ০01 01)5 061076121 £5561006]15 51721] 10091069210 812070091 
15901 10 ঠ5 039106191 /৯55010001% 00010 1116 08515 01 93০08 
৭00065110111)2,110, 

8৪ নম্বর ধারা । 

প্রত্যেক অছিভূক্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের রাজনৈতিক, অর্নৈতিক, 
সামাজিক এবং শিক্ষানৈতিক' অগ্রগতি সম্পর্কে অছি পরিষদ একটি প্রশ্মালা 

প্রস্তুত করবে এবং সাধারণ সভার দায়িত্বাধীনে প্রত্যেক অছিভুক্ত অঞ্চলের 
প্রশাসনিক কতৃপক্ষ উক্ত প্রশবমালার ভিত্তিতে সাধারণ সতার নিকট একটি 
বাৎসরিক প্রতিবেদন পেশ করবে । 

$০0৫70 

41006 89. 

1, 12801. 10910091 01 006 01056995101 (০০010011 910211 10955 
006 ৮০৪. 

2. 17601510105 01 11)6 71056669101 0০০911011 91911 06 17906 ৮ 
ও 10810116501 0109 116100915 101959110 2800 01170, 

ভোটব্যবস্থা 
85 নম্বর ধার! । 

1, অছি পরিঘদের প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের একটি করে ভোট থাকবে । 
2. অছি পরিষদের সিদ্ধাস্তসমূহ উপস্থিত এবং ভোটদানরত সদস্যরাষ্ট্- 

সমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে হবে | 

1১০0০০৫0076 

481601015 90. 

1. 2705 11551595110 0০09010011 5191] 80006 165 ০012 11195 ০ 
20109060116, 1170100176 [176 1009000 ০01 961906175 19 [৮6910610 

2, 116 170505951010  0০1001] 90911 10765 995 16500117602) 
20০01021106 110 105 101695 10101) 517211 1001006 [010515101) (01 

006 00176101105 01 10660155 01) 1106 1600656 01 4, 10910115 01 15 
175700615, 



24 _ াষসংঘ 

কার্ধ্যপ্রণালী 
960 নম্বর ধারা । ূ 

1. নিজস্ব সভাপতি নির্বাচনের পদ্ধতিসহ অছি পরিষদ এর নিজের 
কাধ্যপ্রণালী সম্পকিত নিয়মকানুন প্রণয়ন করবে। 

2, নিজস্ব সদস্যরাষ্ট্রসমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুরোধে বৈঠক আহ্বান 
করার বিধানসহ স্বকীয় আইনকানুন অনুসারে অছি পরিষদ বৈঠকে 

মিলিত হবে । 

/11019 91, 

[076 10516951710 0০001101] 51211, 51161) 80101007199, 2৪11 16- 

9616 ০06 00০ 25515621008 ০৫ 106 80010010010 200 9০9০0181 0০০010011 

8170 01 [175 90901811760 £১86170165 11) 168810 (0 177901615 1017 
10101) (1165 219 16309061515 00100611060. 

91 নম্বর ধারা । 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদ এবং বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূৃহের কাছ থেকে 

তাদের নিজ নিজ সংশ্রিষ্ট বিষয়াদিতে অছি পরিষদ যথোচিত ক্ষেত্রে সহায়ত! 

গ্রহণ করবে । 

0777777২ 0৬ 

[186 171 (6719610719] (00107 01 য09৫1০০ 

£8161016 92. 

0119 [106510096101181 00016 ০ 3051106 51721] 09 016 10177101191 
1001019] 01521) ০1 005 [0101050 810175, 16 911911 01001010211 
90001021705 10) 005 20116750 9090016১ 17101. 19 02,990 00901) 
€1)6 9180016 ০0? 035 61210810610 0০0৮6 ০৫ 11)1617)90101091 30903০5 
৪110 017005 01) 10168] 10210 01 006 10996106 €01081661, 



চতুদদণ্ণ অঞ্্যাক্ 

আন্তর্জাতিক বিচারালয় 

592 অন্বর ধারা | 

আন্তর্জীতিক বিচারালয় রাষ্ট্রসংঘের মুখ্য বিচারবিভাগীয় অঙ্গ হবে । 
এই বিচারালয় চাঠারের সাথে সংযোজিত বিধি অনুদারে কাজ করবে 
যাঃ স্থায়ী আন্তজাতিক বিচারালুয়ের বিধির ভিত্তিতে হয়েছে এবং যা বর্তমান 
চাঠারের অবিচ্ছেদ্য অংশ | 

48161015 93. 

1, 411 607001:9 ০% 00০ 70101650 টব 200109 916 10509 ০০ 
[0210195 00 60০ 9196015 ০06 0065 1106011096101091] 0০০10 ০0৫ 
56109, 

চি 

2, 4১ 50205 10101) 19 1706 2 17৬12107001 01 009 7001059 ৪010105 
1195 70000175 ৪ 10215 00 606 ৯1৪8085 ০0£ 106 11706179001091 
€001% 01 911501096 010 00110101015 10 06 09661100176 11) 69.013 
0999 05 (06 09106191] 4১959170019 0010) 6156 16001101091)08.001 ০0৫ 
076 9608119 ০০10011. 

93 নম্বর ধারা । 
1 রাষ্ট্রসংঘের সকল সদস্যরাষ্্র আপনাহতেই আন্তর্জীতিক বিচারালয়ের 
বিধির শরিক । 

2. রাষ্্ীসংঘের সদস্য নয় এমন রাষ্ট্র প্রত্যেকটি পৃথক ক্ষেত্রে নিরাপতা। 
পরিঘদের সুপারিশের ভিত্তিতে সাধারণ সভাকত্তৃক স্থিরীকৃত শর্তাবলী 
অনুসারে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিধির শরিক হতে পারবে । 

487601016 94. 

1, 12801. 1191)991 ০6 009 10101650 8610105 01006169655 00 
০010019 10 005 ৫6015101) ০6 0106 1100617020101791 0081 01 
50901099110 2)% ০898 (0 10101) 16 19 2 72105. 

2, হট 8109 0915 60 8 9886 09119 60 196100110 079 00115900109 
32000170917 0০011 16 10061 2 3005076106 151006750 65 06 
"€০0815 005 00051 10925 20085 15856 15090019560. 1006 98০801715 



78 লি. 
ঘর 
চির 

286 রাষ্ট্রসংঘ 

00911011, 71101) 1095, 16 18 059005 1090995815১ 1078105 160010- 
28917091017 ০01 00106 ১০0 1762.90765 10 9০ 19101) 60 61৬৩ 
56০৮ 09 0106 10027776101. 

94 লন্বর ধার! । 

1. কোন মামলায় শরিক হিসাবে থাকলে সংশ্লিষ্ট মামলায় আন্তর্জাতিক 
বিচারালয়ের দেওয়। সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার রাষ্্রসংঘের প্রত্যেকটি 
সদস্যরা করছে। 

2, কোন মামলার শরিক হিসাবে যদি কোন সভ্যরাষ্ট্র উক্ত মামলায় 
আন্তর্জীতিক বিচারালয়ের দেওয়। রায়-সম্ভৃত দায় পালন না করে, তবে 
উক্ত মামলার অন্য শরিক নিরাপত্তা পরিষদের কাছে যেতে পারে এবং 

নিরাপত্তা পরিঘদ প্রয়োজনবোধে সুপারিশ করতে পারে অথবা উক্ত 
রায় বলব করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ৷ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে 
পারে । 

/৯0015 95. 

০010115 : 11 1116 01655617 (0০121661 911811 00155610 17416111625. 
01 0005 700101060. 1326109178 2010) 61001050115 0136 90106101) ০01 00511. 
৫1661617059 1০ 001361 (10010215 09 ৮17696 01 85156006165 2115805- 
1 65015051705 ০01 10101) 179% 09 ০01001090 11) (176 00016. 

95 নম্বর ধারা । 

রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহকতৃক সম্পাদিত বর্তমান কোন অথবা ভবিষ্যতে 
সম্পাদিত চুক্তি বলে অন্য কোন বিচারালয়ের মাধ্যমে তাদের বিবাদের 
সমাধানের ব্যবস্থার পথে বতমান চাারের কোন কিছুই অন্তরায় হবেনা । 

477015 96, 

1, 1105 036106181 4£১99610015 01 016 5900119 (00100111002 
160065 006 [10617090101061 ৮00৮ ০1 0050106 10 8156 21) 21501 
0101101018 010 2175 16591 0016901010, 

2, 00061 01851050005 [00150 86075 200 926০0181175 
85%9700365১ 17101) 2095 2 205 01006 ৮০ 8০ 20010011250 05 016 

032176181 48552120019, 1785 2150 19295 20%19017/ 01211010215 ০07 
1176 0০000 00. 1989] 000550015 21517)6 10172) 05 5০০০ 0£ (00611 
200%11865. 
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96 নম্বর ধারা। 

1, কোন আইনবিঘয়ক প্রশ্বে উপদেশমূলক অভিমত দেওয়ার অন্য - 

সাধারণ সভা অথব৷ নিরাপত্তা পরিঘদ আন্তর্জাতিক বিচার'লয়কে অনুরোধ 
করতে পারবে | | 

2. রাষ্ট্রসংধের অন্যান্য অজসমূহ এবং বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহ সাধারণ 
সভাকর্তৃক যেকোন সময়ে প্রয়োজনীয় ক্ষমত৷ অর্পণ সাপেক্ষে তাদের নিজ 
নিজ কায্যপরিধি উদ্ভূত আইনবিঘয়ক প্রশ্নে আস্তর্জীতিক বিচারালয়ের, 
উপদেশমূলক অতিমতের জন্য অনুরোধ করতে পারবে | 

০17/1217 9৬ 

শা)০ ১৪৫০৪718€ 

481606015 97. 

015 96019681180 517811 00100101156 2 920:6121/-036106191 8100 
910) 9080 23 0106 01580122001) 1095 16001191176 99019219- 

0506191 5178]1] 706 200010660 (5 0106 03505721 4১98210010 81201) 
016 1:6001030161)090101) ০6 016 96০01109 0০০001001]. [76 511811 
৮০০ 005 1010161 4১01001101508010 09061 01 110৩ 01681012261010, 

সখ্তদস্ণ অধ্র্যান্ 

সচিবালয় 

97 নম্বর ধার! । 

মহাসচিব এবং রাষ্রসংধের প্রয়োজনীয় অন্যান্য কর্মচারীকে নিয়ে 
নচিবালয় গঠিত হবে | নিরাপত্ত। পরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতে সাধারণ 
দভাকর্তৃক মহাসচিব নিযুক্ত হবেন | তিনি রাষ্রসংঘের মুখ্য প্রশাসনিক 
কর্মচারী হবেন । 

80016 98. 

[)6:560191915-03506181 51)211 20 1) (1180 ০9192010110 210. 

006861195 01 016 93606181 4১5560115, ০৫ 006 9809121 (0০0001, 



88 | রাষ্ট্রসংঘ 

0? 019 720010011010 820 900191 0:0010011, 200 01 195 03056 
91710 00017011) 200 91781] 79100171 5001) 00761 [01070010929 83 
816 6180109050 €0 117) 705 01996 01881750105 960191219- 
036106181 91)811 1)2106 21) 2010081 19001 00 076 03906121 455910019 
01) 606 %/011 01 006 01591017911010, 

98 নম্বর ধারা । 

সে হিসাবেই মহাসচিব সাধারণ সভার, নিরাপত্তা পরিষদের, অনৈতিক 
ও সামাজিক পরিঘদের এবং অছি পরিঘদের সমস্ত অধিবেশনে কাজ 

করবেন এবং এইসমস্ত অঙ্গসমূহকতুক অপিত অন্যান্য কাজও করবেন । 
রাষ্ট্রসংঘের কাধ্য সম্পকে মহাসচিব সাধারণ সভার নিকট বাৎসরিক 
প্রতিবেদন পেশ করবেন । 

47601৩ 99. 

175 9০01:9191:5-0356106181 108 01105 6০ €05 20091001011 ০01 0136 
5০0105 0০0910011 205 112066] %51)101) 11) 1019 00010101) 1009.5 
01016596510. 006 1008110191027)06 ০01 110161779610108] [09906 970 9৪০0110 , 

99 নম্র ধারা । 

মহাসচিব যেকোন বিষয়ের প্রতি, যা; তার মতে আন্তর্জাতিক শাস্তি 

ও নিরাপত্তারক্ষাকে বিদ্বিত করতে পারে, নিরাপত্তা পরিঘদের দৃষ্টি 
আকর্ধণ করতে পারবেন ৷ 

/৯761015 100. 

1, |] 06  06100100981702 ০ 00617 00065 075 99019121- 
0610612] 200 006 9180 81091117096 96910 01 16021%6 11796000101 
2010 09 20910010210 0] 0012) 27 01351 80161701165 6569108] (০ 
15 001591012961010- 11055 51091] 16081] 00100 2109 ৪,00101 17101) 
0101001515০ 00 (1611 09516100 85 10061096109] 06001915, 1:০3 
[001751616 01015 60 006 0015810178161010- 

১1520) 171০10691০6 675 010165 861010 15091191065 [0 

165150 1106 6১010515619 117661118:010109] ০1081206910? 01০ 165০ 

ঢ70109101110155 ০01 005 99076121-051061581 2100 006 9৪টি ৪00 170 
€0 966 6০0 17707751106 61610 11) 0116 015019786 01 00917 1950010- 
:910111065, 
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0০ নম্বর ধার] | 
1. নিজেদের কতব্য পালন করতে গিয়ে মহাসচিব এবং অন্যান্য 

কর্মচারীবৃন্দ কোন সরকারের অথবা রাষ্ট্রসংঘের বহির্ভত কোন সংগঠনের 
কাছ থেকে কোন নির্দেশাদি চাইবেন না অথবা গ্রহণ করবেন না । তার! 
এমন কিছুই করবেন না যাতে একমাত্র রাষ্ট্রসংঘের কাছে দায়ী আন্তর্জাতিক 
কর্মচারী হিসাবে তাদের নিরপেক্ষ অবস্থার হানি হয়| 

2. রাষ্্রসংধের প্রত্যেকটি সদস্যরাষ্ট্র মহাসচিব ও অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দের 
দায়িত্বসমূহের সবতোভাবে আন্তর্জাতিক প্রকৃতিকে সন্মান করতে এবং 
তাদের দায়িত্বপালনে তাঁদের প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা না করতে অঙ্গীকার 
করছে। 

4৯2৭11016 501. 

1.10115 5027 911911 059: 80100117050 05 005 990166275-035175191 

011091 17955019,010105 85201151760 ৮5 006 4£৯5561001, 

2. £১01010011965 50876 910811 ৮০০ 051000817৩10015 29915050 0০0 
1175 17001101010 9170 59019] ০০91)011, 0116 77050999110 (0011011, 

200১ %5 150011505 10 011617 01598175 ০1 075 0101050 9010115. 

11696 51279 51211 (0117) 2. 081 01 0106 99010121712, 

3,1106 02180000106 001)910612,0101 1]. (115 91210105105106 91 

05 5127 250 11 005 06651171112,101) 01 1176 00100161019 ০ 

5975106 910811 709 006 10609598165 017 5900111)6 (17০ 13151)550 51917087059 

০0 60600161105, 001006651806, 200 11766570165, 1005 15591091991] 

706 10810 ০ 0105 10000162006 0 15010110115 006 9087 010 2.5 5109 
9, 8609£81)1015251 02,519 29 709991019, 

01 নম্বর ধারা। 
1. সাধারণ সভাকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলী অনুযায়ী কর্মচারীবৃন্দ মহা- 

সচিবকতৃ.ক নিযুক্ত হবেন । 
2. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিঘদকে ও অছি পরিঘদকে এবং 

প্রয়োজনে রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য অঙ্গসমূহকে যথোচিত কমচারীবৃন্দ স্থায়ীভাবে 
দেওয়া হবে। এই সমস্ত কমচারী সচিবালয়ভুক্ত হবেন | 

3. কর্মচারীবৃন্দের নিয়োগ ও চাকুরীর শর্তাবলী নিরধারণের ব্যাপারে 
উচ্চতম মানের দক্ষতা, যোগ্যতা এবং সততার ব্যবস্থা করার প্রয়োজনই 
মুখ্য বলে বিবেচিত হবে | সন্তাব্য বিস্তৃত তৌগোলিক এলাকা থেকে 
কর্মচারী নিয়োগের গুরুত্বের প্রতি যথোচিত লক্ষ্য রাখা হবে । 

?9 



071251 ১৬1 

11906117716005 77051910719 

81006 102. 
1, 13219 16215 200 ০৮০1 1016112110112] 20196111610 6066160 

17609 ঠ65 2125 11077001 ০01 016 [01660 2800105 2001 (116 1019901 

€5108166 00765 11160 10106 51181] 98 50010] 2$ 100551616 0০ 18215- 
66190. 10) .0116 96০01018118 2110 70001151760 ৮০ 10. 

2, ্ব0 70811% 60 80 5001) 1168109 01 110001178001081 22196-. 
11010 চ11)101) 1795 1001 09010 16518066160 1] 20001081006 10) (176 
[07051510105 ০? 08128180110 0015 40010 1099 1100106- 
0180 06815 01 2£1960)611 7060016 210 0108] ০01 1106 [0101060 

৪110105, 

আোড়জ্ব অন্ধ্যান্ত্ 

বিবিধ বিধান 
10: নম্বর ধারা । 

1. বততমান চাঠার বলবৎ হওয়ার পর রাষ্ট্রসংঘের কোন সদস্যরাষ্্রসমূহ- 
কতক সম্পাদিত প্রত্যেক সন্ধি এবং প্রত্যেক আন্তর্জীতিক চুক্তি যথাসম্ভব 
শীঘ সচিবালয়ের নিকট নিবন্ধতুক্ত করা হবে এ্রবং তৎকর্তুক প্রকাশিত 
হবে। 

2, বর্তমান ধারার 1 নম্বর অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে এই ধরণের 
কোন সন্ধি বা কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি নিবন্ধভুক্ত না হলে এর কোন 
শরিক এ সন্ধি বা চুক্তির অনুকলে রাষ্্রসংঘের কোন অঙ্গের সাহায্য 
প্রার্থনা করতে পারবেনা | 

&10606 103. 

1 006 960৮ 0? 601010 09900 0116 00116911015 01 (17০ 
116110919 ০01 006 0101660 1911015 01106] (116 701950101 01181161 
8100 0191 00118861005 006]. 81 011761 10161791101091 2819০- 
0111 (10910 00118969205 00067 (16 1016560 ০0915 90811 
[016%811. 
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89১5 নম্বর ধারা । 

চাটারের প্রতি রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরাষ্্রসমূহের দায়ের সাথে তাদের ছার! 
সম্পাদিত কোন আন্তর্জীতিক চুক্তির প্রতি তাদের দায়ের অসঙ্গতির ক্ষেত্রে 
চাটারের প্রতি তাদের দায়ই বহাল থাকবে । 

4৯761015 104. 

116 01580128001 51081] 92200 170 079 19100101501 98০1) ০01 
105 1$16170919 5101) 19581 ০80201 85 10785 9 189099591% 101 
(06 5%510199 01105 [010010105 2100 [6 0111151)0 ০0:15 2১011008959. 

104 লন্বর ধারা । 

নিজের কাধ্যসমূহ সম্পাদনের এবং উদ্দেশ্যসমূহ সাধনের জন্য রাষ্ট্রসংঘ 
প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের ভূখণ্ডে প্রয়োজনীয় বৈধতার ক্ষমতাভোগ করবে । 

41071075105. 

1.11)6 918210129:0101) 51211 50105 10 0116 19171001501 6201. 01 

15 1/1617010673 51101) [01151199565 200 111711111116163 259 210 10609958179 
01 (116 10191110176 0 169 1১100565. 

2, 7২9101959101201555 01 0176 7৬161770975 ০01 0106 0101160 9010179 

2770 0001915 016 615 09158012910101) 517911]  5110119119 917)0% 9101) 

[70115119565 2100. 1710170771)16195 2.9 216 176095991% 101 1176 11)0611)0910 

670910196 01 €1)611 00110610179 11) 00101190610) ৮10) 0116 091591112901010, 

35.101)6 0091061:81 £১999101019 1772. 11021:6 16001201))61002.610199 ড/10]) 
৪ ৮16 009 89661001171116 1176 0662119 ০£6 676 20011026101) ০1 

[09185810119 1 200 2 ০01 0015 £৯161016 01 7299, [01:010999 0010210- 

(10175 60 006 1৬191070915 01 06 70710150 ট2010179 601 01015 700170096. 

105 নম্বর ধারা। 

1. নিজের উদ্দেশ্যসমূহ সাধনের জন্য রাষ্্রসংঘ প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের 
ভখণ্ডে প্রয়োজনীয় সুবিধাদি ও দায়মূক্ততা ভোগ করবে । 

2. সদস্যরাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিগণ এবং রাষ্রীসংধের কমচারীবৃন্দ রাষ্র- 
সংঘের সাথে জড়িত তাদের কাধ্যসমূহের স্বাধীন সম্পাদনার জন্য 
প্রয়োজনীয় একই ধরণের সুবিধাদি ও দায়মুক্ততা ভোগ করবেন | 

3, বতমান ধারার | নম্বর এবং 2 নম্বর অনুচ্ছেদের প্রয়োগসম্পকিত, 
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খঁটিনাটি নির্ধারণের জন্য সাধারণ সভা সুপারিশ করতে পারবে অথব৷ 
সেজন্য রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরা্রসমূহের নিকট প্রয়োজনীয় রীতি গ্রহণের প্রস্তাব 
করতে পারবে | 

(7/7৮7757 ৬ 

'[78719101010781 ০৩০] 477271007716715 

4876106 106. 

[১6110176 019 50101176 11060 (0109 ০01 5001) 51090191 22169176105 
16061190 €0 10 4১160154389 1৮ 1106 01010101001 615 92001119 
(00018011] 609916 1 (0 09501 005 63610156 0165 151001051001116165 
২]17001 /১1101019 429 01765 1091116951০ 005 7700]-120101) 1901219- 

(101 917060 26 0009০০%4, €09০০০০1 30, 19435 200 7121706১ 51181] 
8) 20001021705 10) 606 01095151915 ০01 19819571910] 5 ০01 0191 
10০0121961010১ 00175010 ড101) 0176 2000)61 2100 959 ০0০093101) 

16001795 ৮710): 001)61 18161009159 ০ 016 0001650 72010179 100) 
৪ ৮16%/ 60 501) 10106 20010]. 010 01216 ০0৫6 0116 01581012900) 
85 7780 09 109099981% 101 0115 10511700956 ০0 07910151171106 117061- 

30910102] [১০9০96 2100 96001165. 

তলগ্তস্ণ অন্যান 

সংক্রমণগত নিরাপভা ব্যবস্থাপনা 

206 নম্র ধারা । 
43 নম্বর ধারায় উল্লিখিত বিশেষ চুক্তিসমূহ বলবৎ না হওয়া পব্যস্ত 

নিরাপত্তা পরিষদের মতে 42 নম্বর ধারায় বণিত দায়িত্বাবলী পালনের কাজ 
আরম্ভ করায় নিরাপত্ত। পরিঘদকে সক্ষম করতে 1943 খুষ্টাব্দের অক্টোবর 
মাসের 30 তারিখে মস্কোতে স্বাক্ষরিত চতুঃশক্তি ঘোঘণার অংশীদার দেশ- 
সষহ এবং ফ্রান্স এ ধোষঘণার 5 নম্বর অনুচ্ছেদের বিধানানুসারে নিজেদের 
মধ্যে এবং প্রয়োজনে রাষ্ট্রসংখের অন্যান্য সদস্যরাষ্ট্রসমূহের সাথে আন্তজাতিক 
নিরাপত্তা রক্ষা্থ রাষ্ট্রসংধের হয়ে যৌথ প্রদক্ষেপ, অবলম্বনকল্ে আলোচন। 

করবে । 
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£1101019 107. 

তব 00101775 11) 005 17016556100 01191051 51)211 1052110905 ০01 01901006- 
2০01011১ 11 161810101) 10 205 51966 11010] 01179 005 99০০01৫ 
৬০1] 91 1085 06212 2] 6106177% 0? 2109 512788601 0 1116. 
[01656106 031081651 (5,817 ০01 20107011250 29 ৪ 15716 01 0020 21 

99 006 030%910176115 19511) 19900175101115 101 50101) 2.০61010, 

107 নম্বর ধার! । 
বর্তমান চার্টারে স্বাক্ষরকারী কোন সদস্যবাষ্ট্রের ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 

শক্ত ছিল এমন কোন রাষ্ট্র বিরুদ্ধে সংশিষ্ট পদক্ষেপের জন্য দায়ী সরকার- 

কতৃক এ যুদ্ধের ফলে গৃহীত অথবা অনুমোদিত কোন পদক্ষেপ বর্তমাল 
চাঠগিরের কোন কিছু বলে অবৈধ অথব৷ নিবারিত হবেনা । 

0ল/শাছাং সখা 

/৯ 71971070173 

10106 108. 

/1)6100061715 10 1106 01950101 01191051 511281] 00106 11760 1010৩ 
01 211 1৮161010615 01 05 10101060 800105 161) 006৮ 17956 ০০০ 
£0010660 0/ ৪ ৬০6 ০0 15/০-017105 ০06 016 116900919 ০৫ 0৩ 
6106121 495610019 2100 1801060 1) 20001081096 10) 60611 
169199০61৮6  001096100110199] 10100969599 05 (/০-1)1105 ০ 01৪ 
112100215০1 005 70101660 12610175১ 11001001119 211 015 70910079176 
[091070919 01 0175 ৯০০081169 €০001701]. 

অষ্টাদশ আধ্ান্ত 

সংশোধন 
105 নম্বর ধারা । 

সাধারণ সভার সদস্যরাষ্রসমূহের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে গৃহীত হলে 
এবং নিরাপত্তা পরিঘদের স্থায়ী সদস্যরাষ্সমূহসহ রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরা ্ - 
সমূহের দুই-তৃতীয়াংশ রাষ্ট্রকতুক তাদের নিজ নিজ সাংবিধানিক পন্থায় 
অনুসমথিত হলে বর্তমান চারারের সংশোধনসমূহ' রাষ্ট্রসংধের সমস্ত সদস্য- 
রাসমূহের ক্ষেত্রে বলবৎ হবে । 
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11019 809, 

1, £১:3510618] (009206167005 ০07 (16 75161775515 01 005 7101060 
20105 101 1116 701009525 ০06 15515511110 60০ 191559196 (0178:06 
1799 ০০ 17610 2 ৪. 096 2100 [01902 60 06 550 05 ৪. (৮/০-101105 
5009 01 0116 10061770915 ০0 [116 39176781 4১959120015 2170 09 ৪. 
৬০০৪ ০01 212 1)11)6 10861710915 ০0 075 9600]110 €00017011], 129,017 
11501001062 01 006 70121650 20015 51911 1199 0109 ০৪ 11) 006 
€501719161700, 

2৯ £11% 915191101০1 66 10199910 (০1791161 165001071761060 

75 & 10461011095 ৮০৪ ০ 006 001006151)06 5191] 12105 990 

11161) 1811960 11) 20001091906 ৮/10) 1010911 19596011্5 ০017911601101121 
[07109995595 1709 ৮/০-001105 07? 0105 17৬101070675 ০ 10176 0070165. 
[₹900105 10010101175 21] 1106 10617772061) 10161000915 ০01 1106 96০1165 

€০০01001], ্ 
3০. 4 90101) 2. 0010169161002 1729 1706 09617 11610 17091016 (16 

16100) 21170021 995510]) 01 0115 39106121 4১959107015 10911051170 1179 

50170116 11100 10106 ০01 (106 701659100 (51721661006 101009581 1০ 
0811 5001. 2 00176161706 51781] 92 10190690 010 (116 9561)09 01 
11180 9959101) ০ 0176 €3610919,] 45561100155 270 1109 00109161709 

5181] 06 10610 1 9০0 0601060 ৮% 2 10090091165 ০65 ০01 0106 
10061100915 ০1 0106 3617918.1] 4১959107015 2170 0% 2 ৮০৪ ০01 2109 17116 

17761000915 01 008 96০1 €০001)011. 

09 নম্বর ধারা। 
1, বতমান চাটারের পধ্যালোচনার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরাষ্ট্র- 

সমূহের একটা সাধারণ সম্মেলন সাধারণ সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যরাষ্ট্রের 
ভোট দ্বারা এবং নিরাপত্তা পরিষদের যেকোন নয়টি সদস্যরার্টের ভোট 
দ্বারা নিরূপিত সময়ে এবং স্থানে অনুষ্ঠিত হতে পারবে-। এ সন্মেলনে 
রাষ্্রসংঘের প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের একটি করে ভোট থাকবে | 

2, নিরাপত্তা পরিঘদের স্থায়ী সদস্যরাট্ীসমূহসহ' রাষ্ট্রসংঘের সদস্য- 
বাষ্ট্রসমূহের দুই-তৃতীয়াংশ রাষ্রকত্তুক তাদের নিজ নিজ সাংবিধানিক 
স্পস্থায় অনুসমঘিত হলে সম্মেলনের দুই-তৃতীয়াংশ তোটে সুপারিশকৃশ বর্তমান 
চার্টারের পরিবতন বলবৎ হবে । 

3, বতমান চাটার বলবৎ হওয়ার পর সাধারণ সভার দশম অধিবেশনের 
পূর্বে যদি এধরণের সন্মেলন অনুষ্ঠিত না হয়ে'থাকে, তবে এধরণের 
সম্মেলন আহ্বান করার প্রস্তাব সাধারণ সভার এ অধিবেশনের কর্মসূচীতে 
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রাখা হবে এবং সাধারণ সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরাষ্ট্রসমুহের ভোটে এবং 
নিরাপত্তা পরিষদের যেকোন নয়টি সদস্যরাষ্ট্রেরে তোটে সিদ্ধান্তক্রমে সম্মেলন 
অনুষ্টিত হবে । 
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210 নম্বর ধারা । 

1. স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহকর্তৃক তাঁদের নিজ নিজ সাংবিধানিক পন্থায় 
বতমান চাগির অনুসমথিত হবে । 

2, অনুসমর্থনসমূহ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের নিকট জমা দেওয়া 
হবে এবং সেই সরকার স্থাক্ষরকারী * সমস্ত রাষ্ট্রকে এবং নিয়োজিত 
হওয়ার পর রাষ্ট্রসংধের মহাসচিবকে প্রত্যেকটি অনুসম্ধন জমা দেওয়ার 

বিজ্ঞপ্তি দেবে। 
3, প্রজাতান্ত্রিক চীন, ফ্রান্স, সংযুক্ত সোভিয়েৎ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, 

গ্রেট ব্িটেন ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের যুজরাজ্য ও মাকিন যুক্তরাষ্্র এবং 
অন্যান্য স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুসমর্থনসমূহ জমা হলে 
বতমান চাটার বলবৎ হবে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার জমা দেওয়া 
অনুসমর্থনসমূহের একট খসড়। প্রস্তত করবে এবং এ সরকার অনুসমধন- 
সমূহের খসড়ার নকল সমস্ত স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রের কাছে পাঠাবে । 

4. বর্তমান চাটার বলবৎ হওয়ার পর তাতে স্বাক্ষরকারী রাষ্্রসমূহ 

তাদের নিজ নিজ অনুসমথন জমা দেওয়ার তারিখ থেকে রাষ্রসংঘের 
আদি সদস্যরা হবে । 
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211 নম্বর ধারা । 

বর্তমান চার্চার চৈনিক, ফরাসী, রুশীয়, ইংরাজী, এবং স্পেনীয় ভাঘায় 
যার মূলপাঠ সমান প্রামাণিক, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের মহাফেজখানায় 
জমা থাকবে । যথার্থভাবে প্রস্তুত কর! এর প্রামাণ্য নকল মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের সরকার অন্যান্য স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহের সরকারসমূহের নিকট 
প্রেরণ করবে । 

সেই বিশ্বাসে বতমান চা্টারে, যা* সান্ক্রান্নিসকো শহরে এক হাজার 
নয়শত পঁয়তাল্লিশ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের ছাব্বিশতম দিবসে করা হয়েছে, 
রাষ্্নংঘের অদস্যরাষ্ট্রসমূহের অরকারসমূহের প্রতিনিধিবর্গ স্বাক্ষরদান 

করেছেন । 



অতিদ্পি*" সংযোল্জন 
পল্রিভান্বা 

4৯০0০020-শ্পদক্ষেপ | 

80650? 481555100-_-আগ্রাসী 

কাধ্যকলাপ । 
4১0. 000০ 0010210016666- অস্থায়ী 

সমিতি । 
4৯00011015661175 £১001701115-- 

প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ | 
/00011015019,0156 

প্রশাসনিক পরিঘদ | 
401701101901861৮৩ 0001071716066 01) 

০001017091101) -_- প্রশাসনিক 

সমনয় সমিতি | 
4&0515019 (50001701696 ০01॥ 4১ণ- 

1)110151186%6 2100 73006- 

€৪15 (399900105-- প্রশাসনিক ও 
বাজেট সংক্রান্ত পরশে উপদেষ্টা 
সমিতি | 

4১0515015 09017102- উপদেশমূলক 
অভিমত | 

£88155810- আগ্রাসী যুদ্ধ | 
:£1118006- মোচা, জোট । 
£১11160 ১০%/5৩-_মিত্রশজিবর্গ | 

4৯7001)0110917 সংশোধন | 

4১186 1৩2506-- আরব জোট । 

£১1105000- সালিশী | 
4৯1০1০--মহাফেজখানা | 

0০০10011- 

£১1775 0017001--+অস্ত্র নিয়ঘ্বণ | 

/৮0০16--বধারা | 

8০810 ০৫ 101169915--পরিচালক- 

মণ্ডলী | 
730100-_-খণপত্র | 

[3165801) 01 ৮62০6-_শান্তিভঙ্গ | 

8310095155 5205 0018901290101) 

_বাসেলুস্ সংস্থা 
1307620-- দপ্তর | 

01729106107 016 016100615 

[11001591- ন্যুরেমবার্গ বিচার- 
সভার আইন | 

01767 09 026129--মহাসচিবের 

প্রধান সহায়ক ৷ 

00106171091] 2100 13101951081 ৮217 

£81০- রাসায়নিক ও জীবাণু যুদ্ধ। 
€01)161 £১৫0117190910159 090০61- 

মুখ্য প্রশাসনিক কমচারী | 
01৮11 [1০7- নাগরিক স্বাধীনতা | 
01895০--উপধারা | 

00961157)--কবডেনীয় মতবাদ । 
0০019080072--লিপিবদ্ধকরণ | 
001010191 7১০৬০--ওপনিবেশিক 

শক্তি 
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€0116061%5 950011- যৌথ 

নিরাপত্তা | 
€501001711591010 101 €0010%611010119] 

£100919065- গতানুগতিক অস্ত্র 
শত্র সম্পকিত কমিশন । 

001031701551091) 010 2109610 

[7095--মাদক ওঘধাদি সংক্রান্ত 

কমিশন । 

€5091001016656 011 111001079,61017 

ঠি0]0) ব010-5917-209111176 

75111691165 -__ স্বায়তুশাসনহীন 

অঞ্চল সম্পকিত তথ্যাদি সংক্রান্ত 

সমিতি । 
(00107110156 ০01) ০017-00%6170- 

[09176291 0)1281)179110105--- 

বেসরকারী সংস্থাসংক্রান্ত সমিতি । 
€0170০917--সমঝোতা | 

50100111811010--অনুরঞ্জীন | 

€0056689001- শাসনতন্ত্র, গঠনতন্ত্র । 
০০000170100 সন্মেলন, মূল দলিল, 

রীতি । 
€০01056176101) 010 0109 1011101179- 

1010 01 41] 17017005০01 7২80191 

[190110109601) -__ জাতিগত- 

কারণে সবপ্রকার তেদনীতি দূরী- 
করণ সংক্রান্ত রীতি ৷ 

€001001905  0828০গ--যৌথ 

আইনানুগ ক্ষমতা | 
€০0৬০1021)6--পনদ | 

01502176915 0:01010169৩--্পরিচয়" 

পত্র সংক্রান্ত সমিতি । 
10608510175 010 7910০200191 

299 

71266675 -- প্রণালীগত পরশ 
সম্পকিত সিদ্ধান্ত | 

26018190101) 00100917116 1১৪.০৪- 

[0] 0০-০%1550০০- শাস্তিপূণ 

সহাবস্থান সম্পকিত ধোঘণা । 
7১০1০৪৪০--প্রতিনিধি | 

[091589010--প্রতিনিধিদল, ক্ষমতা 

হস্তান্তর | 

[01150108 50519] মুখ্য পরি- 
চালক । 

[2)192117)976170 €0:010018195101)--- 

নিরম্ত্রীকরণ কমিশন | 

1010065010 01150106101)--আভ্যন্ত- 

রীণ এক্তিয়ার | 
10105 ৯0991515015 583০9৪10-- 

ওউধধাদি পধ্যবেক্ষণ সংস্থা |. 

15001901010 270 ৯০9০0198] 09010011 

(20০099০9০)--সামাজিক ও অর্থ- 
নৈতিক পরিষদ | 

[10601092061 1585016--শাস্তি- 

বলবতমূলক ব্যবস্থা । 
1110017%--অনুসন্ধান | 

ছ7য6০00৮9 85515121060 0০ (9 

৪99০0191215 369006191-_-.মহা- 

সচিবের প্রশাসনিক সহকারী | 
8%90801%5 8০810- প্রশাসন পধদ্ | 

[6000155 [015০/০1--প্রশাসনিক 

অধিকার | 

[255০00156 2100 1491591) (০০010. 

170166০--প্রশাসনিক ও যোগা- 

যোগকারী সমিতি | 



390 

০০৫ 200 4১000160791 (012৪. 

1012200010--খাদ্য ও কৃষি সংস্থা । 
01901101791 1116617181010109] 01. 

88171290010 অরাজনৈতিক এবং 
কাধ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা । 

(361061:81 485561001-- সাধারণ 

গভা | 

050618] 4১756706106 01. 181106 

217011206 (0347শ)--শুলক ও 

বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণ চুক্তি । 
(56206151 .: 00101716666---সাধারণ 

সমিতি | 
€3606781 

বিতক ৷ 
(361)6191 705121 0101010--সাধারণ 

ডাক সংস্থা । 

96100909105 (0070৮601011 জাতি 

বা সম্প্রদায়ের বিলোৌপসাধন 
নিবারণ সম্পকিত রীতি ৷ 

০9০৫ 0098059 €50120771951010-- 

মধ্যস্থতা কমিশন | 
03০05610108 73০%-_-কপরিঘদ । 

০%5101--পরিচালক | 

07900 ওউ৮:9- পূণাঙ্গ নির্ণায়ক- 

সভা | 

3758 ৮০৮/০:-_বৃহৎশক্তি | 

[)০০৪০--সার্বজনীন 

[76200021155 4১816610610 

সদর-দপ্তর সংক্রান্ত চুক্তি । 
রা চ২19115 -- মানবিক 

রাষট্রসংঘ 

£1710010165--দায়মুক্ততা | 

11000500191 1৩610101767 8০210 

0773)--শিল্লোননয়ন পধদ্ । 
[101701ত1286 [31616 01 11101510091 

00০91160115 9611-1০1010০৩--- 

একক বা যৌথ আত্মরক্ষার 
সহজাত অধিকার | 

210061-4৯25100% €(০0105016861019 

চ০210--আন্তঃ সংস্থা আলোচন। 

পধদ্ । 
ঘ10610170  00010101066--অস্তবতী- 

কালীন সমিতি । 
[00-000561727751062] 19101011006 

(01750105116  0)17281012810101) 

(ঘ. 1৬. 0.0.) _- বাণিজ্যজাহাজ 
চলাচল সংক্রান্ত আন্তঃ সরকারী 
আলোচনা সংস্থা | 

[17665100720101081 32010 001 ২০- 

০0179110001010 204 16৬৪101১- 

10610 (7.83.1২.0১.- আন্তর্জাতিক 

পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাহ্ক | 
[706510179,0101081 0৮1] 4৯519061010 

0:2590129101010 (1,0০.4১.00-)- 

আস্তর্জীতিক অসামরিক বিমান 
চলাচল সংস্থা | 

[100651102,0101021 0091 01 3050106 

(7. ০১ ৪.)-_আন্তর্জীতিক বিচারা- 
লয়। 

[10105170910101091 [065610101006101 

48500180101) (1-1.4১-)--আস্ত 

জজাতিক উন্নয়ণ সংস্থা । 
[1006510080101021 [21091)05 ০০০019০- 
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1801011 (0,৮, 0,)-_আতন্তর্জাতিক 

অর্থ প্রতিষ্ঠান । 
[10061080008] 12601 0159101- 

28100 (0.1..0---আন্তর্ভীতিক 

শ্রমিক সংগঠন । 
2101617120101091 1:27 (5010810195101) 

[. 1. 0.)__-আত্তর্জীতিক আইন 
কমিশন । 

2100611181101021 1191601010951091 

00128101281101) (1.1. 0-)- 

আন্তজাতিক আবহাওয়া পূর্বাভাঘ 
সংস্থা | 

10600811018] 1৬010691815 ঢা] 

(]. 21. ৮") আন্তর্জীতিক অর্থ- 
কোঘ । 

76609010191 191000105 73021 

_ আন্তর্জীতিক মাদক ওঘধাদি 
নিয়ন্ত্রণ পর্ঘদ। 

1111611081101181 76802 200 

9৩০11/- আন্তর্জাতিক শান্তি ও 

নিরাপত্তা | 

1176611026101121 £0918] 0501751655 

_আস্তর্জীতিক ডাক সন্মেলন | 
110051090101091 '161600100110010102- 

00] [0111010 (1. 1. 0.)--আন্ত- 

জাঁতিক তার ও বেতার যোগা- 
যোগ সংস্থা | 

[0661702010119] ]61521:2101) 00101) 

(1. এ. 0.)--আন্তজাতিক তার- 

বার্তা সংস্থা | 
01617791101121 11036568110 9৮৪- 

1020--আন্তর্জীতিক অছিব্যিবস্থা | 

30? 

[00515600010--হস্তক্ষেপ | 

2055501880000- তদন্ত | 

81109] 9611161671--বিচাবের 

মাধ্যমে নিশ্ত্তিকরণ | 

[5209 4£১85010৮19--লীগ সভা | 

[52806 0০021011--লীগ পরিঘদ | 

1:68200 ০0? 1৪6০০5- সম্মিলিত 

জাতিপুঞ্জ | 

11921098106 101160001- ব্যবস্থাপক 

পরিচালক | 

1/2100915 01000155107 ম্যাণ্ডেট 

কমিশন । 
71210090019 7১০%/5-_ম্যাণ্ডেটধারী' 

রাষী। 
[1০01211010- মধ্যস্থতা | 

[৬1116215910] (50111011696--- 

সামরিক উপদেষ্টামগ্ুলী | 

10091 008187666--পারস্পরিক 

অঙ্গীকার | 

ব/7০--আটলাণ্টিক চুক্তি । 
0০1621 [০17-170111619001) 

162/--আণবিক অস্ত্রের প্রসার 

নিঘিদ্ধকরণ সম্পকিত চুক্তি | 
001591 155 882]. 1062-- 

আণবিক অস্ত্রপরীক্ষা নিদিদ্ধ- 

করণ সম্পকিত চুক্তি | 
) 

0011696101স্্দায় | 
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00927581107. 091০0-_-পরিদর্শক- 
মণ্ডলী | 

0211979] 01805০-_এঁচ্ছিক ধারা । 
00০ রাষ্্রসংধের কঙ্গোবাহিনী | 
01691012986101) ০06 410061102) 

909665 (0./.১.)--আমেরিকার 

রাষ্টসমূহের সংস্থা | 

0%6197-_-অধিক্রযণ | 

[১৪০10 96161177617 01 11169172- 

010119] 70150665--আন্তরজীতিক 

বিবাদের শান্তিপ্ণ নিম্পত্তি । 
72০6 চুক্তি | 
চ১৪1651119 01001119610 €০017- 

17199101- প্যালেস্টাইন অনুরঞ্জন 

কমিশন । 
[১91112176176915  01611--সংসদীয় 

করণিক । 
[১2০6 00591৮21101) (0০01711015- 

5107) শান্তি পরিদশন কমিশন । 
[১9৪,০69 [9910175 (010010)1056--- 

শান্তিরক্ষা সমিতি | 
[১৪৪০০ 1.0%175- শান্তিপ্রিয় | 

7০1101০--পধ্যাবৃত্ত | 

১0100906106 ০০010 01 [10101009- 

0101091 9510106 (6. 0. 1, 3.) 

স্থায়ী আন্তর্জীতিক বিচারালয় | 
[96100)219017 61008] 21006103 

7০910--মাদকদ্রব্যাদি সংক্রান্ত 

স্থায়ী কেন্দ্রীয় পর্ধদৃ । 
চ১160100916101915 00106161706”. 

মন্ত্রীপধ্যায়ের সম্মেলন | 

রাষ্ট্রসংঘ 

[16102156019 €50110179155101)-- 

প্রস্তুতি কমিশন ৷ 

[91655700156  1695016-_শান্তিভঙ্ 

নিবারণমূলক ব্যবস্থা | 
[11001091 01581, মুখ্য অংগ । 

১11901016০৫ 9০059161871) 18009- 

1169-_সাবভৌমত্বগত সাম্যের 

নীতি | 
[01506100857 সংরক্ষণ নীতি | 
[205151010- বিধান । 

€309901090102116- প্রশুমালা | 

[21190211010-_অনুসমর্থন | 

চ২০0010111611091101- সুপারিশ | 

[২65101781 £1181756106106--- 

আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনা । 
[২970০1- প্রতিবেদন | 

[২1610 01 9617-1616177)11796101)-- 

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার | 

90161001950 (50100107165 010 006 

12760965016 40020010 1২9019- 

(107--আণবিক বিচ্ছ,রণের 

ফলাফল অনুসন্ধান নিমিত্ত বিজ্ঞানী 
সমিতি | 

992 01 016 01881128110 রা্ট্- 

সংঘের অধিষ্ঠানক্ষেত্র | 
990191817 039116791--মহাসচিব | 

950:5087196--সচিবালুয় | 

96০021115  , 0০80011_ নিরাপত্তা 

পরিষদ । 



পরিভাষা 

95891017-"অধিবেশন | 

91960181776] 4১8617০5--বিশেষজ্ঞ 

সংস্থা | 

9০10100 ৮5 2০5০990101-- 

আলোচানাভিত্তিক চুক্তি | 
96910017%  000101666- স্থায়ী 

সমিতি | 
$(8056108]  (00100001551017--পরি- 

সংখ্যান কমিশন । 
৯৪০65 06 005 11706172101091 

0০081 0? 70511০০- আন্ত- 

্জাতিক বিচারালয়ের বিধি | 
905710£1:811)7- লঘুলিপিক | 
90915510 4১16৪--সাঁমরিক দিক 

থেকে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা | 
90:909210  4£11005 111011911010 

ন8]115 (9. 4.1, 20১ আক্র- 

মণাত্বক অস্ত্রাদি সীমিতকরণ 

সম্পকিত আলোচনা | 
১0031019179 017891)- অনুপূরক 

অংগ । 

ঘ801)10109] :4১5519621)069  1০- 

£7:20017০-_কারিগরী সাহায্য 

প্রকল্প | 

প০11)--শতি | 

[61116011981] 117668105-- ভূখণ্ডগত 

সংহতি | 

[77596 1০ ৮৪৪০০- শান্তির প্রতি 

হুমকী | 
সু806 2170 709৬610100)610/ 9991 

--বাণিজ্য ও উন্নয়ন পধদূ । 

303. 

[15215--চুজি, সন্ধি | 
1585815--অর্ধমন্ত্রক | 

10০৪ 91961515107. 0:88101- 

2801010 17)  7981950116-__ 

প্যালেস্টাইনের যুদ্ধবিরতি, 
পধ্যবেক্ষণ সংস্থা | 

[19599517119 /১£1691060--অছি- 
চুক্তি | 

17190569101 0০817011--অছি 

পরিষদ । 

096 016015--অছিভুক্ত অঞ্চল । 

0009০91512170108-- বোঝাপড়া, সম- 

ঝোতা | 

01061 ৯9019081001 7১০01161091 

2170 ১9০]1165  0০91001] 

, £08175-রাজনৈতিক ও পরিষদ 

বিষয়ক অধস্তন সচিব । 
01660 [86০০ রাষ্ট্রসংঘ | 
0. বব. 01181667- রাষ্্রসংঘের 

চাগির | 
0, বত 0011051651805 101 0209 

8110 199৮ 6101017061)1 (00..0১- 

[.4১-)- বাণিজ্য ও উন্নয়ন 
সংক্রান্ত রাষ্্রসংঘ সন্মেলন । 

0150 900105 (01016191009 

01) 1176611796101021 (01:9910129- 

0010 (0..0..0.)--সন্মিলিত 

জাতিসমূহের আন্তজীতিক সংগঠন 
সংন্কান্ত সন্মেলন | 

510150 801905 1201002010779] 

90161076190 2100  08100191 
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015910152861010 (0. বি, 8, ৪, 

0. ০.) রাষ্সংঘের শিক্ষা- 

নৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক 
সংস্থা | 

70160 ত৪00105  01011016109? 

[80061561709 [70110 (0. 

0.8. চ)-াষ্রসংঘের শিশু 

সংস্থা | 

স্া01050 90005 121061951)65 

ঢ01:05 (0. তি. 8. ১) রাষ্র- 

সংঘের জরুরী বাহিনী | 
0, টব, চু], 0১৯৮০ রা্রসংঘের 

সাইপ্রাস পরিদর্শন বাহিনী | 

001650 ৪0005 100090191 

[06৬6109706105 0189101291107) 

(0. টি. 7. 70. ০-)- রাষ্ট্রিসংঘের 

শিল্পোনয়ন সংস্থা | 
ঘ01551581 70591 0101010 

(0.৮ন)--বিশুভাক যোগাযোগ 

সংস্থা | 

010101105 007 ৮০৪০০ [২5501001010 

রাষ্ট্রসংঘ 

শাস্তির জন্য এক্য প্রস্তাব 

( আচিসন প্রস্তাব )। 

৬৮৮০--ভেটো, ভেটে) ক্ষমতা | 

৬০০--ভোট | 

ড/০1016 1701006101)91157)--কল্যাণ- 

মূলক আন্তর্জীতিকতাবাদ | 
ড্/010 38171 বিশ্বব্যাঙ্ক | 

ড/0110 0010110171/9--বিশ্বগোঠী | 

7০৭ £০০৫ [:০92181000)6--বিশ্ব- 

খাদ্য সূচী । 
৬0110 1799111) 0159101791101) 

(৬/.7.0.)- বিশৃস্বাস্থ্য সংস্থা | 

৬0110 115০01091098108] 0189101- 

7861010 (ে/..0.)--বিশ্ব আব- 

হাওয়া পূবাভাঘ সংস্থা | 
ভ্/০110].:01859012900--বিশ্ব- 

অংত্হা | 

৪109. 770170019--ইয়াল্টা সূত্র | 
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আফ্রিকার জন্য অথনৈতিক কমিশন 

152 

আবেদন 92, 94, 7127 

আমেরিকার রাষ্ট্রসমূুহের সংস্থা 139 
আরব জোট (গোষহী) 39, 138, 190 
অলেজেরিয়া 173 

164, 

রাসট্রিসঘ 

আলবেনিয়া 62, 71, 138, 776 

আলক্রেড জিমার্ 22, 24, 26, 40৮. 
107 

আলেকজান্ডার ক্যাডোগান £ 

আলোচনাভিত্তিক মীমাংসা 3০, 92 

আলোচনা সমিতি £4? 

আয়ার ( আয়ারল্যা্ড ) 62, 72, 197 

ইউক্তাইন 6, 12 

ইউনাইটেড নেশানস এ 

ইউরোপে অথনৈতিক সহযোগিতার জন্য 

সংগঠন 151, 152 

ইউরোপীয় অথনৈতিক কমিশন 

152, 219 

ইউরোপীয় কনসার্ট 23 

ই, এল, এম, বানস্ 191 

ইজরায়েল 63, 65, 66, 73, ৮4, 94, 

95, 7127, 728, 190, 206 

ইতালী 69, 158 

ইথিওপিয়া 28, 177, 196, 222 

ইন্দোনেশিয়া 93 
ইরাণ 53, 195, 187, 215, 222 

ইরানের প্রশ্ন 58 

ইয়াল্টা বৈঠক 6 
ইয়াল্টা সূত্র 13, 14 

151, 

উইলসন ০9, 10, 16, 1৭, 36, 87, 38 

উইলসনীয় ধারণা 24, 26 

উইলক্রেড জেঙ্ক স. 766 
উত্তর কোরিয়া 56, 58-60, 127, 18৪, 

212, 216, 219 

উপদেশমলক অভিমত 776 

এডেন 220 

এফ, এল, ম্যাকডুগাল 

এভাট 15 “ 

এম, ফ্যান, ফ্লিফেন্স 52 

166 



এম, আঘ্নাইভ সু. 134 
এলডোরাডো 74. 

এলিজাবেথ ভিল 204 

এলিহরুট 2৭7 

এশিয়া ও দুরপ্র্যচ্যের জন্য অর্থনৈতিক 
কমিশন 752 

এচ্ছিক ধারা 774, 155, হর 

ওয়ালেস হ্যারিসন 5॥ 

ওয়ারেন আমিন 57 

ওয্রাশিংটন 768, 208 

ওয়াশিংটন ঘোষণা 2 

ওয়েলিংটন কু 4 
ওয়েস্টমিন্স্টার 52, 106, 778 

উষধাদি পধ্যবেক্ষণ সংস্থা 1523 

কডেল হাল 2, 17 

কঙ্গো 67, 69-71, 102, 118, 783, 

188, 196,205, 217, 218 

কঙ্গো সমসা (সংকট ) 18৭, 195, 

200 

কবডেন 38 

কবডেনীয় মতবাদ 36, 37 

কমনওয়েল্ থু 6, 97, 62, 138, 139 

কলোহিযক়্া 190 

কংগ্রেস সিস্টেম 22 

কাউণ্উ বার্ণােডটি 127 

কাতাঙ্গা 197, 200, 208, 208 

কাধ্যভিভিক আন্তর্জাতিকতাবাদ 163 

কারিগরী সাহায্যদানের আদিকর্ম সূচী 
159 

কারিগরী সাহাষ্যদানের বদ্ধিত কর্মসুচী 
179, 180, 181, 211, 216 

কাশ্টীর প্রসঙ্গ 13 

কাস্তে! 6৪ 

কায়রো 292 
কানাডা 56, 62, 69, 72, 80, 790, 

191, 197 
ক্যামেরুনস্ 158 

ক্যাম্োডিয়া 62 
ক্যাসল রিগ 22, 23 
কিউবা সংকট (প্রশ্ন ) 6৪, 59, 102, ৪878 

কেইনজ 9 

কেনেডি 68 

কেলগ-ব্রায়াণ্ড চুক্তি 28, 29 

কেলি 49 

কোন জাতি বা সম্পদায়ের বিলোপসাধন 
নিবারণ সংক্রান্ত রীতি 723 

কোফুখাল 176 

কোরিয়া (প্রন্ন, সংকট ) 500, 126, 

125, 142, 187, 88, 201, 21], 

212, 219 

কোরিয়া পুনর্বাসন কমিশন 6? 

ক্রেসজিউস্কি 62 

ক্রশ্চেভ 6৪8, 201, 21? 

ক্লুফমেনন 101, 113 

কুসুউইৎস্ 9 

খাদ্য ও কৃষিসংস্থা 7,166, 167, 10, 

216 

গতানুগতিক অস্ত্র-শম্ত্র সম্পকিত কমিশন 
89 

প্রিনি 197 

গোয়্াসংকট 6৪8 

গ্রীক সমস্যা 708, 125 

গ্রীস 12, 62, 64 

গ্র্যা্ড আলায়েন্স 28 

গ্রোমিকো 4, 47, 52 

প্রযাডওয়াইন জেবু 47, 20. 

ঘানা 196 



308 

চতুধ সমিতি 114, 183, 16] 

চতুদ্দশ সূন্ধ 86 
চব্বিশ সদসের সমিতি 263, 313 

চার্চিল 2, 3, 6, 28, 82% 89 

চার্টার পর্যালোচনা 75 

চার্টার সংশোধন 9, 20 
চারদফা কমসুচী 179 
চাল. স্ ওয়েব্দ্টার 1 

চীন 3, 4, 6, 49, 56, 60, 111, 121, 

চ74, 18৭, -189, 216 

চেকোঙ্লোভাকিয়া 55১ ?4 

জনকল্যাপমূলক € অথবা কল্যাণমূলক ) 
আন্তর্জাতিকতাবাদ 25, 26 

জনকল্যাপমুূলক ব্রান্ড 25 

জন ফোষ্টার ডালেস 4, 36, 191 
জন. ভি. রকফেলার 5] 
জনসংখ্যা কমিশন 150 

জভান 68, 63, 66, 725, 194 

জাতিগত কারণে সবপ্রকার ভেদনীতি 
দূরীকরণ সংভ্রগন্ত বীতি 1293 

জাতীয়তাবাদী চীন 56, 216, 222 
জাপান 159, 17] | 

জ্যাকলিন 

জিব্রাল্টার 220 
জেনেভা 31, 43, 44, 49, 60, 548, 

161, 156, 

208 ূ 

জেনেভা সম্মেলন 34 

জেনারেল অড্বুল দঃ 

জেনারেল আলেকজাগার 296 

জেনারেল ফণ হর্ন 796, 199 

জেনারেল ম্যাকৃআর্ার 56, 60 
জেনারেল রোমুলো 62১ 118 

জেনারেল আমাট্স্ 9 

জেনারেল হুইলার 99 

জেরুজালেম 75, 94 

164, 165, 1709, 18, 

রাষট্রসংখ 
টাঙ্গানীকা 758 

টোগ্োল্যাস্ড 758 

ভ্রিগভ্িলাই 52. 58, 61, ৪6, 

188, 189, 201, 217 

টু ম্যান ৪, 9, 16, 56, 59, 179 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস 107 

187, 

ঠাণ্ডা লড়াই 213, 219 

ডঃ ওর্ণার জারিং 73 

ডঃ গুনার মিরুড্যাল 151 

ডঃ ফিলিপ জেসাপ 78, 141, 14 

ডঃ বানৃচ্ 127, 799, 200 
ডঃ র্লাল্ফ বানশ 191 

ডঃজ্তরে লিনার 399 

ডাস্বারটন ওক্স 4-6, 9, 11, 78, 15, 

17, 24, 27, 29, 39, &4, 76, ৭৪, 

৪0, 119, 7122, 211 

ড্যাগ্ হ্যামারস্কশোল্ড 52, 62, 6৭,. ৪6, 
7142, 187-192, 194-197, 2০0-204, 

906, 20? 

ডিউ্সি 4, 168 

ডেনমাক ৭2 

ডেভিড আত্তয়েন 189 

ডেভিড মোর্স্ 166 

ডেভিড হাণ্টার মিলার 9 

ডেমোল্রেটিক দল ৪7 

তদন্ত 14, 92, 98, 17 

তিউনিস 196 

তিনব্যক্তি বিশিষ্ট পরিচালন দপ্তর সংক্রান্ত 

প্রস্তাব 201) 203, 91” 

তুরস্ক 56 

তৃতীয় বিশ্ব ?] 

তৃতীয় সমিতি 314, 733, 146 

থেষিষ্উটকল্ স্ 116 



অনুক্রমণিকা 

দক্ষিণ আফ্রিকা ৪5, 102, 
129. 758, 176, 17? 

দক্ষিণ কোরিয়া 56, 5৪ 

দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা 129, 158, 776, 
177, 206 

দক্ষিণ ন্লোডেশিয়া 84, ৪5, 102, 128, 
163, 919, 220, 221 

দুর-প্রাচ্য 4, 33 

স্দিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ?, 22, 32, 29, 
166, 769, 779, 220 

স্ড্বিতীয় সমিতি 114, 146 

219, 827, 

165, 

নরওয়ে 52, 299 

নরসিংহম্ 109 

নাইজিরিয়া 66, 198 
নাওরু 157, 158 

নাদোলা 67, 203 

নামিবিয়া 129 

নাসের 63, 206 

ন্যাগী 63, 65 

নিউইয়ক 50, 51, 54,» 61, 118, 129, 

748. 158, 178, 84, 208, 209, 

210, 271, 219 

নিউগিনি 157, 158 

নিউজিল্যান্ড 13, 56, 158 

নিউ হ্যাম্প্শায়ার ৪ 

নিরপেক্ষ সদস্যরাস্ট্রসমূহ 
217, 218, 221 

নিরম্ত্রীকরণ 21, 32, 87, 89, 90, 116, 

121, 122, 7981 

নিরস্ত্রীকরণ কমিশন 55, ৪9, 90, 121 
নিরাপত্তা পরিষদ 5, 6, 12-715, 18-92, 

23, 24, 28-89, 89, 4], 42, এ, 
49, 55758, 6০0-66, 6৪8, 70-74, 

7678, 8০-৪5, 8%-103, 106, 807, 

110, 778-721, 124-726, 128-152, 

136, 137, 158, 859, 176, 186. 

213, 216, 

309 

191, 198-197, 200, 209, 204 

206, 209, 2714-216, 218, 289. 

ন্যুরোমবাগগ বিচার 38 
ন্যরেমবাগ বিচান্পসভার আইন 123 

নেপাল 62 

নেপোলীয়ন £5 

প5ম সমিতি 114, 134, 795, 140, 149 

পল হফুমান 1780 
পত্ত"গাল 62, ৪৮, 728, 129. 762 

পররাষ্ট্র বিভাগ 4 

পরাধীন দেশ ও জাতিসমূহকে স্বাধীনতা” 
দান সম্পর্কিত ঘোষণা 762 

পরিচয়সংভ্রণস্ত সমিতি 71] 

পরিসংখ্যান কমিশন £8, 150, ?6॥ 

পশ্চিম সামোয়া 158, 160 

পক্ষপাতমূলক ব্যবহার নিবারণ ও সংষ্যা- 
লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমুহের নিরাপত্তা 

সংল্রণন্ত অধস্তন কমিশন 159 

পাকিস্তান 193 
পানমুঞ্জন 6০ 

পারস্পরিক অঙ্গীকার 26, 27 
প্যালেক্টাইন 65, 93, 95, 195, 1থা, 

128, 129, 792, 187, 196, 211 

প্যালেন্টাইন অনরঞ্জন কমিশন 130 ' 
প্ালেক্টাইনের যৃদ্ধবিরতি পর্ধযবেক্ষণ 

সংস্থা 66 

প্যালেক্টাইন সম্পর্কিত বিশেষ সমিতি 
197 

প্যারিস 169 

পোলার 14, 69 
পোর্ঠোরিকো 215 

প্রণালীগত প্রন্ম 6, 13, 975 98 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 92 
প্রথম সর্গিতি 114 

প্রশাসনিক ও বাজেউ সং্লত্ত প্রশ্নে উপদেক্ধী 
সমিতি 133, 184» 149 



18) 

কস লাক... আু্থিতিঃ 149) 
প্রশাজমিক: সাজিশী সভা ৫1 
প্রশান্ত মহাসাগর. বাগগুজা€ সারিনিরাসি, 

বাশালস্, ও, ব্যাজাজিবাস সী?) 
168, 259, 213 

প্রশ্নমালা 169, 160, 162 
প্রস্ততি কমিশন 47-50, 53, 86, 114, 

18 

ফিনজান্ড 62, ৭£ 
' ফিলিপ নোয়েল বেকার এ 

 কর্দাছন্স, 62: 186. 29 

ফ্রান্স 6, 49, চট, 68, 6, 69, ৭০, 
৪$, গা, ইন, 152. 151, 188, 

190, 198, 200, 204, 28%, %11 

ফ্লীশিং মিভো 64 

বলকনি আভীঁত 38 
বহুগাক্ষিক কুটনীতি 143 
বাইলোরাশিয়া 6, 12 

বাণিজ্য ও উময়ণ পর্ষদ 156 
বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংজ্রণত্ত রাষ্তিসংঘ 

সঙ্মেলন 156, 157 
বাণিজা জাহীর্জ চলাচর্জ সংক্রান্ত আত্তঃ 

সর্পুফীরী অৌটিনী সংস্থা 117 
বাপ 164, 7168 

খাঁন অবরোধ 5ঠ 
ব্যাক 152 

বিচারের মাধ্যমে নিষ্পতিকরণ 30, 99 

বিশেষ রাজনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত সাঁমীতি 
1714 

'বিশেষষ্ভ সংস্থা 18, 20, 48, 14-14), 
269-166, 170-1729, ইট) 19, 

780, 18৪, 799, 216 

বিট আধিহীতযী গ্বার্ভীষ সংস্থী' 16৯, 
199 

ধিশখনসচী: 167 
বিশ্বডাক যোগাযোগ খাঁবস্থা 24, 168, 765 
বিশ্বব্যাফক 748, 157, 172 218 
ধিখসেবা 28) 2৮, গট 

বিশ্ব স্থাস্থ্য সংস্থা 770, 19$' 

বুঙগীগেরিয়ী 62 
বেজহুট 720, 745 

বেলজিয়াম 52, 67, 108, 167, 
79৪, 900 

বেসরকারী সংস্থা সংজ্ঞান্ত সমিতি 
বরং 59 

ব্রক্মদেশ 6৪, 203 

ব্রাজিল 193 

ব্রাসেল্স্ সংস্থা 55 

ব্রিগেডিয়ার রিখে 796, 206 
বৃটিশ শ্রমিকদল 209, 2%1 

বৃটেন (ইংলগ ) 2, 6-৪, 37, 4), 56, 

68, 64, 52, ৪3, 8৮, 90, প্রা, 128, 

137, 152, 755, 158, 172, 175, 

176, 189, 190, 200, 204, 21%, 

213, 217-221 

বুহৎশক্তি জো 22 
ব্রেটনউডস. ৪, 16৭, 172 

চপ, 

250 

ভার্জিনিয়া 7 
ভারত 6১ 38, 68, 113, 191, 196, 222 
ভার্সাই চুক্তি 36 
ভার্সাই সম্মেলন 9, ৪ 

জ্ানডেনবাগ 36 

ভিসিণিক্কি 101, 118 
ভিয়েনা 157, 170 
ভিয়েনা 69, 72, 74, ঠ1$ 
ভেটো (ভেটো ক্ষমতা) 5, 6, 13-15, 

19, 23, 89, 68, 64, 57-59, 61, 
88, 66, 10. 74, পা, 18, 85-8থ, 
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